Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
10/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Tímár Irén, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Timár
Andrea, Vaszkó Erika osztályvezetők,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Sajtó képviselői, érdeklődő állampolgárok,
Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a
meghívottakat, köszöntötte az intézményvezetőket, a hivatal osztályvezetőit, a meghívott vendégeket,
a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes,
a 12 fős testületből 10 fő volt jelen. Marton Dániel képviselő jelezte távolmaradását, míg Dr.
Farkasinszky Erzsébet a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén lemondott képviselői
megbízatásáról, így a 6. sz. Ev. képviselői mandátuma betöltetlen.
Jelezte, hogy 17 óra körül el fog menni a Képviselő-testület üléséről, azt követően Toldi Balázs
alpolgármester fogja vezetni az ülést.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Tímár Irén és Nagyné Perjési Anikó képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal, 10 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
195/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné
Tímár Irén és Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
A következőkben javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívó illetve előterjesztésekhez, a
28. napirendi ponthoz kaptak egy módosítást, valamint új a 43-47 napirendi pontokkal egészülne ki a
mai ülés napirendje, így a bejelentések a 48. napirend, zárt ülésen 3 napirendi pont szerepel.
Megkérdezte, van e észrevétel, eltérő javaslat a napirenddel kapcsolatban.
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Poharelec László javasolta 48. napirendi pontként felvenni az „Őszidő” Nyugdíjas Klub kérelmét
illetve 49. napirendi pontként a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Gyomaendrődi Egyesületének
kérelmét megtárgyalni.
További napirendet érintő javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy a fentieknek
megfelelően hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
196/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) és az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása lakások átminősítésével kapcsolatban
7. Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
8. A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet
felülvizsgálata
9. A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
10. Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
11. Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetésének vizsgálata
12. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratainak felülvizsgálata
13. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
14. A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási dokumentációjának
jóváhagyásra
15. Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak
felülvizsgálata
16. A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény emléktábla
elhelyezési kérelme
17. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi
közhasznúsági jelentéséről
18. Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék
használata
19. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
20. Együttműködési megállapodás megkötése a településen működő két nemzetiségi
önkormányzattal
21. Együttműködési megállapodás a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre civil szervezettel
22. A 2012. évi „Sport alapra, Ifjúsági” alapra és a”Civil” alapra beérkezett pályázatok elbírálása
23. A Gyomaközszolg Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
24. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének
a jóváhagyása.
25. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011 évi egyszerűsített éves beszámolójának,
valamint a 2012. évi üzleti tervének az elfogadása
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek
Inkubátorház
Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
Endrődi hídhoz vezető járda mellet padkarendezés és korlátépítés
A Körös Étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Étterem előtti
közterületeken elhelyezett építmények használata
Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
EU Önerő alap pályázat benyújtása (belvíz VIII. ütem)
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2/2012 számú Társulási megállapodás módosítása
Képviselet Társulásokban
Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
Keselyősi Földművelő Kft kérelme
Vízgazdálkodási Társulatok támogatási kérelme
Nyugdíjas Kertbarátok Köre emléktábla elhelyezési kérelme
SWR Consulting Kft. ajánlatáról tájékoztatás
2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
A 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása
Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának felülvizsgálata
Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
„Őszidő” Nyugdíjas Klub kérelme
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Gyomaendrődi Egyesületének kérelme
Bejelentések

Határidő: azonnal
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. Átmeneti segély elutasítása ügyben fellebbezés elbírálása
2. „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. „Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása

Várfi András polgármester röviden szólt az elmúlt ülés óta eltel időszak fontosabb eseményeiről,
rendezvényeiről.
Elmondta, aki maradandót alkot, vagy tesz a közösségért az nyomot hagy maga után, emlékezni kell
az ilyen emberekre. Április 2-án vettek búcsút, Dr. Szerb Györgynétől Inci nénitől, aki ötletadója volt,
hogy ebben a nagyteremben ezek a címerek itt legyenek, és aki a férjéről egy nagyon szép könyvet írt.
Javasolta, hogy egyperces néma felállással adózzanak emlékének.
Elmondta, hogy március 31-én Budapesten volt az Endrődiek Baráti Körének éves közgyűlésén, ahol
új vezetőségi tagot választottak.
Április 14-15-én Gyomaendrődön gyakorlatozott a Kőrös Mentőcsoport. Ez a gyakorlat egy minősítő
gyakorlat volt, melyen a mentőcsoport megfelelt. Van egy gyomaendrődi tagja is Varga Zoltán,
valamint a mi tűzoltóink segítették a gyakorlatot munkájukkal. Dr. Takács Árpád ezredes úr elégedett
volt.
Április 14- én volt egy nagyon szép ünnep Endrődön a Népházban, ahol a 101 éve született Dr. Tóth
Elek szilvanemesítőre emlékeztek. Megköszönte a rendezők munkáját.
Részt vett az Állami Számvevőszék rendezvényén, ahol a 2011. évi ellenőrzések tapasztalatiról volt
szó.
Április 19-én a többszintű kormányzásról volt egy rendezvény a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
szervezésében.
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Egyenlőre, még mindig annyi önkormányzatról beszélnek Budapest kivételével, mint amennyi a
törvényi előterjesztésben van. Így bízhatunk abban, hogy Gyomaendrőd járási székhely lesz.
Április 21-én Néprajzi Konferencia volt az Endrődi Népházban „Gyógyítók” címmel. Szívesen vette
volna, egy-két orvos jelenlétét, akik azért sem tudtak részt venni, mert ezzel egy időben zajlott a
Városházán Dr. Katona Piroska szervezésében orvosok számára szervezett rendezvény.
Elmondta, hogy Tímárné Binges Irén már nem a Polgármesteri Hivatal dolgozója, hanem a
Kormányhivatalnál szabálysértési ügyeket intéz. A munkahelye helyileg a Munkaügyi Központban
van. A Hatósági Osztály osztályvezetői feladatait Vaszkó Erika vette át.
Kérte a Képviselő-testület egyetértését abban, hogy a Túrkevei polgármesterrel Dr. Szabó Zoltánnal
történt egyeztetést követően kért egy elvi támogatást a Képviselő-testülettől, mely szerint támogatnák
a Berettyón átívelő úgynevezett Putri híd újjáépítését. Ezt a hidat 10 évvel ezelőtt elvitte az árvíz. Ez a
híd Szolnok megye és Békés megye között, illetve Túrkeve és Ecsegfalva között kapcsolat. Ecsegfalva
várhatóan a járáshoz fog tartozni, illetve a turisztikával kapcsolatban valószínű sokan ellátogatnának
Dr. Balogh János akadémikus sírjához. Kérte, hogy elvileg támogassa a Képviselő-testület az
elképzelést.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az elvi támogatásról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elviekben támogatja Túrkeve Város Képviselőtestületének azon szándékát, miszerint a turisztikai fejlesztési elképzeléseknek megfelelően
szükségesnek tartja a Berettyón a valamikori Putri-híd helyén új híd megépítését.
Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt a kártalanítási perről. A Szegedi Ítélőtábla 2012. március 29-én helyben
hagyta a Gyulai Törvényszék 2012. január 11-én hozott döntését, így elutasításra került a védelmi
övezetben lévő első és ötöd rendű felperesek perújítási kérelme. A védelmi övezet per ezzel lezárult. A
bíróság döntése alapján ez majdnem 79 M Ft. Meg kell keresni a felelőst, hogy ki okozta
Gyomaendrődnek és a többi 8 önkormányzatnak a kárt.
Ismertette továbbá, hogy Dr. Frankó Károly bejelentette, hogy mégis marad és háziorvosként dolgozik
tovább.
Iványi Lajosné elmondta, hogy a Pásztor János utca lakói egy levelet jutattak el részére, mely
levélben Nagyné Perjési Anikó képviselő asszony kérte az utca lakóit, hogy mivel a Zöldpark Kft nem
szakszerűen látta el a faültetést a gondozást, az utcában, a lakók egy vödör vízzel locsolják a kiültetett
facsemetéket. Megkérdezte, ezt nem lehetett volna a Zöldpark vezetőjével megbeszélni?
Poharelec László megkérdezte, hogy nem kapott választ egy korábban feltett kérdésére, hogy a
nyugdíjas csoport, aki március 23-án - előre leegyeztetett időpontban - a Polgári Védelmi Bázison egy
ebédet szeretett volna, miért lettek elküldve, kinek az utasítására?
Felvetette még, hogy 2011-ben megszüntetésre került a Gyomaendrődi Hírmondó helyi újság,
ugyanakkor az elmúlt napokban a kezébe került a Műsorfigyelő c. újság. Sok lakos megkérdezték tőle,
hogy ez mennyibe kerül és ha a Hírmondóra nem volt pénz akkor erre miért van?
Nagyné Perjési Anikó a Pásztor János utcai fákkal kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva elmondta,
hogy amikor ültették a fákat többször kérte, hogy nagyobb gödröt ássanak a fáknak, mert nem fog
beleférni a földlabdával ellátott fa, ültetéskor locsolják meg. Ezek nem történtek meg.

261

Úgy hagyták ott a fákat, hogy a fák körül kialakított kis gátat nem készítették el, kérte őket, hogy
csinálják meg, nem történt meg. Ezért írta a levelet a lakóknak, hogy csinálják meg és locsolják, ahogy
meg is ígérték. Mivel többször kérte az ott ültetőket, hogy a szakszerűségre ügyeljenek és ez nem
történt meg, úgy gondolta, hogy megkéri a lakókat, hogy ezt a szakszerűtlen ültetésből következő
károkat próbálják meg enyhíteni.
Várfi András polgármester reagálva a feltett kérdésre elmondta, nem tudja, hogy melyik nyugdíjas
klub, megkérdezte, hogy miért vannak ott és azt követően Szilágyi Sándor küldte el őket. Nem tartotta
helyénvalónak, hogy többen odajárnak. Nincs kifogása az ellen, hogy nyugdíjasok járnak, nincs
leszabályozva. A következő Képviselő-testületi ülésre rendezni kell a bázis helyzetét, hogy ki milyen
formában megy oda. A nyugdíjas csoportok szoktak engedélyt kérni.
A hírmondó újság megszűnésével kapcsolatban elmondta, hogy sajnálja, mert egy 15000 lakosú
városnak illik magáról közölni híreket, reklámokat. A Műsorfigyelő újságot ő rendelte meg, a
polgármesteri jogkörénél fogva ezt megteheti. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt
leszűkítik, és ne adjanak a városról semmilyen hírt, akkor tegyék, de egy város szempontjából
lényeges a reklám a propaganda.
Nagyné Perjési Anikó megköszönte Németh Imre vállalkozónak a felajánlott árvácskát, amit a
buszmegálló mellett a Zöldpark Kft elültetett és ezzel is szépítették a várost.
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Elmondta, hogy
április 18-án 1 munkanapot volt, továbbá május 3-4-én 2 munkanap, május 10-11-én 2 munkanap és
május 21-22-23 3 összesen 7 munkanapon kíván szabadságon lenni. Kérte, hogy személyes érintettség
miatt a Képviselő-testület zárja ki a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
198/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló tájékoztatás döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
199/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatását, miszerint április 18-án 1 munkanapot volt, továbbá május 3-4-én 2 munkanap,
május 10-11-én 2 munkanap és május 21-22-23 3 mindösszesen 7 munkanapon kíván szabadságon
lenni.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy az Államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző által
elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő év negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elő. A Képviselő-testület a zárszámadásról
rendeletet alkot. Az önkormányzat gazdasági pénzügyi helyzetét is az elmúlt évekhez képest a
rendelkezésre álló források körének folyamatos szűkölése jellemezte. A működéshez szükséges
bevételi források csökkenése mellett az önkormányzat továbbra is alapvető célként fogalmazta meg a
kötelező feladatok végrehajtása mellett a korábbi években vállalt nem kötelező feladatok teljesítését,
valamint a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok
megvalósítását.
A 2011. év költségvetési rendeletében az eredeti előirányzat főbb összegei, a bevételi összeg
4.026.207.000,-Ft költségvetési bevételi főösszeg 2.731.422.000,-Ft a költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló bevételek összege 1.294.785.000,-Ft. A kiadások tervezett főösszege
4.026.207.000,-Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult. Bevételeknél és a
kiadásoknál 4.000.392.306,-Ft. Az önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy
a megszorító intézkedések ellenére a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak
maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A működőképesség és
finanszírozó képesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladat a lakossági
kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés. A feladatok ellátása során az
önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A bizottságok elfogadásra
javasolják a beszámolót.
Poharelec László hozzászólásában kifejtette, hogy kevesebb a támogatás, kevesebb a bevétel. A
lakosság 2005. január 1-én 15.348 fő 2011. január 1-én 14.479 fő. Évente 150-200 fővel csökken
Gyomaendrőd lakosságszáma. Ezzel az elkövetkezendőben számolni kell, mindent meg kell tenni,
hogy ez a csökkenés ne folytatódjon.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a 2011 évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének
zárszámadását 3.792.503 E Ft bevétellel és 3.685.422 E Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.792.503 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.527.012 E Ft,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 70.522 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.
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5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 1.087.888 E Ft, címenként,
alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes
beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint
jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2011. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás
állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát a 8.
melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9.
melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási
ütemét a 11. melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetési végrehajtásról szóló
Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12.
melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza,
mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.483.345 E Ft-ban állapítja
meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról
készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15.
melléklet tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet
mutatja be.
16. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.
17. § A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatását és a Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.
18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2.177 E Ft, mely műk.célú köt.terhelt pm.
b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.761 E Ft, műk.c.köt.terhelt pm
c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.449 E Ft, mely működési c.kötelezettséggel terhelt pm
d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 24.711 E Ft, melyből 21.736 E Ft a szabad
pénzmaradvány, ebből 17.025 E Ft műk.c.szabad pm, 4.711 E Ft a felh.c.szabad pénzmaradvány
e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 1.361 E Ft, működési célú kötelezetts.terhelt pm
f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 74.460 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából
adódó 2.311 E Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 6.126 E Ft kiutalatlan támogatás összegét is. A
működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 7.309 E Ft, a felhalmozási célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 58.714 E Ft. Szabad pénzmaradványa nem képződött.
g) A pénzmaradvány végösszege 100.482 E Ft.
Záró rendelkezések
19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. április

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnöke előadta, hogy a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén
elfogadta a város 2012. évi költségvetését, melyet a mellékelt tervezet a következőkben módosít. A
költségvetési főösszeg 13.680.000,-Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változás a költségvetési
rendeletbe jelen módosítás során kerül beépítésre a márciusi ülésen tárgyalt és elfogadott pályázatok
benyújtásával kapcsolatos saját erő összege. A Százszorszép Óvoda fejlesztésére 8.322.000,-Ft került
beépítésre. A működési célú tartalékoknál a Kistérségi hozzájárulás összegéből 500.000,-Ft-ot a
rendezvény alapba csoportosított át. A Zöldpark Kft részére szintén átcsoportosításra került 1 M Ft a
közmunkaprogramra tervezett dologi kiadások összegéből. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
részére az eredeti költségvetés elfogadása során plusz 2 M Ft önkormányzati kiegészítő támogatás
került elfogadásra. A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-ában szereplő bevételek főösszege 3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik,
részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék
részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt,
melyet a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. április
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. Napirendi pont
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a közoktatásról szóló törvény értelmében az oktatási intézményekben
fizetendő térítési és tandíj mértékét tanévenként a szakmai feladat folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának alapján kell meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője valamint iskolatitkára a
2011. október 1-i statisztikai tanulói létszám és a 2012. évi intézményi költségvetés alapján
kiszámolták a tanszakokra jutó szakmai kiadások összegét. A bizottságok elfogadásra javasolják a
Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 124. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díj és a tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2.
melléklete helyébe a R. 1. melléklete lép.
Záró rendelkezés
2. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 19/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet.
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Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
1. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj összege a tanulmányi eredmény alapján
A

B

C

D

E

Zeneművészeti ág
18 éven aluliak
Tanulmányi
eredmény
kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Százalékos
arány
15%
16%
17%
18%
19%
20%

Ft/év
24 000
25 600
27 200
28 800
30 400
32 000

18 év 22 év közöttiek
Százalékos
arány
28%
30%
32%
34%
36%
40%

Ft/év
44 800
48 000
51 200
54 400
57 600
64 000

35%
36%
37%
38%
39%
40%

30 400
31 200
32 100
33 000
33 900
34 800

35%
36%
37%
38%
39%
40%

26 600
27 400
28 100
28 900
29 600
30 400

Képzőművészeti ág
15%
13 000
16%
13 900
17%
14 800
18%
15 600
19%
16 500
20%
17 400
Táncművészeti ág
16,0%
12 200
16,5%
12 500
17,0%
12 900
18,0%
13 700
19,0%
14 400
20,0%
15 200
Színművészeti ág
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kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

16,5%
17,0%
17,5%
18,0%
19,0%
20,0%

12 200
12 600
13 000
13 300
14 100
14 800

35%
36%
37%
38%
39%
40%

25 900
26 700
27 400
28 100
28 900
29 600

2. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tandíj díj összege a tanulmányi eredmény
alapján
A

B

C

Zeneművészeti ág
Tanulmányi
eredmény
kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Százalékos arány
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Ft/év
79 900
95 900
111 900
127 900
143 900
159 900

kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Képzőművészeti ág
50%
60%
70%
80%
90%
100%

43 400
52 100
60 700
69 400
78 100
86 800

kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Táncművészeti ág
50%
60%
70%
80%
90%
100%

38 000
45 600
53 200
60 800
68 400
76 000

kitűnő
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

Színművészeti ág
50%
60%
70%
80%
90%
100%

37 000
44 400
51 800
59 200
66 600
74 000
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4. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök előadta, hogy a Kormányhivatal észrevételét figyelembe
véve hatályos kívül kell helyezni a 30/A § (3)-(5) bekezdését, mert ezek a szabályok egyrészt a
törvényben, másrészt a jegyző eljárása alapján szabályozásra kerültek. 2012. január 1-től a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket évente felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során hátrányba kerülnek azok a támogatásban részesülő személyek, akik egészségi
állapotuk, elsősorban mentális állapotuk miatt nem alkalmasak a munkavégzésre. A felülvizsgálat
elvégzése során nincs lehetőség orvosi alkalmatlanság figyelembe vételére. A szociális törvény
felhatalmazást ad az önkormányzatnak arra, hogy a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeit
kibővítse és így ezen kör, mely településünkön körülbelül 10-15 főt érint, rendszeres szociális segélyre
jogosulttá váló személyeknek minősítse át és így nem érinti őket a fenti felülvizsgálat. Javaslat, hogy
aki gyermeket vár és ezt gondozási könyvvel igazolni tudja, foglalkoztatás helyettesítő támogatásra
jogosultként egy éven belül két egymást követő foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat során
alkalmatlan minősítést kap, illetve pszichiátriai betegsége, szenvedély betegsége, a
közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol,
illetve legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és ennek minősítését tartalmazó
nemzeti rehabilitációs és szociális hivatal szakvéleményével igazolni tudja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet
módosításáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. §(1) Az 1993. III. törvény 37. § (1) bekezdés a-c) pontjában leírtakon túl az az aktív korúak
ellátására jogosult személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási könyvvel igazolja, vagy
b)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultként egy éven belül két egymást követő
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során alkalmatlan minősítést kap, vagy
c)
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét
akadályozza vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy
d)
legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalással vagy szakvéleménnyel igazol
rendszeres szociális segélyre jogosult.
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(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki részére rendszeres szociális segélyt
folyósítanak, a folyósítás időtartama alatt köteles a Szt. 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
együttműködni a települési önkormányzat által kijelölt szervvel. Az együttműködés vállalásáról a
kérelmezőnek a segély megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkoznia.
(3) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott együttműködésre a
Térségi Humánsegítő Szolgálatot jelöli ki.
(4) A Térségi Humánsegítő Szolgálat (a továbbiakban: családsegítő) együttműködés keretében
biztosítja a 37/A. § (2) bekezdésében valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (12)
bekezdésében meghatározottakat.
(5) A családsegítő által szervezett, beilleszkedést segítő programok típusai:
- jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás,
- csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
- egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,
- munkavégzésre felkészítő foglalkozás, (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),
- alkalmi munkavállalást segítő programok.
(6) Együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy:
- a családsegítő által előírt kapcsolattartási kötelezettségének az előírt időpontban nem tesz eleget,
- a számára írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szervezett tanácsadásról, foglalkozásokról igazolatlanul távol marad, az ellátást befolyásoló
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 30/A. § (3)-(4)-(5) bekezdése.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) és az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a helyi adókról, és az
állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban felhívta a figyelmet. A
rendelet 1. § (2) feltétel nélküli mentességet biztosít a helyi adók hatálya alól az önkormányzat és
költségvetési szervei számára, ez szükségtelen. Az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletnél nem
állapítható meg a rendelet legutolsó módosításából, hogy ezzel szigorodtak az állattartás, amennyiben
igen, úgy átmeneti szabályokat szükséges hatályba léptetni, valamint a lótartásra vonatkozó
rendelkezések tekintetében egy átmeneti rendelkezés beiktatását javasolja.
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A talajterhelési díjról szóló rendelet 2. § (7) bekezdése, még a korábban hatályos helyi adókról szóló
rendeletre való hivatkozást tartalmaz. Az Ügyrendi bizottság javasolja a rendeletek módosítását.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, korábban is jelezte már a Képviselő-testület, hogy szeretné ha a
rendelet mellékleteként nemcsak szöveges leírásban, hanem térképen is megjelennének az állattartási
övezetek. A holnapon megtekinthető és letölthető, így utca alapján megtalálható, hogy az egyes
övezeteken belül milyen jószágot lehet tartani.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendeletek
módosításáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.), a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) és az
állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
és a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése.
2. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben a
polgármester jár el.”
3. § Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet a következő 30/B
§-al egészül ki:
„A rendelet 11. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltak 2012. július 31. napját követően
alkalmazhatók.”
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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6. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása lakások átminősítésével kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető előadta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft, a Gyomaendrőd,
Október 6 ltp. B/10. szám alatti szociális bérlakás teljes körű felújítását elvégezte nettő 2.157.564,-Ft
összegben. A felújítással párhuzamosan megindult a bérlakás pályáztatása, azonban a pályázatok
elbírálásakor a bizottsági ülésen felvetődött, hogy ezt a teljes körűen felújított szociális bérlakást át
kellene minősíteni szolgálati bérlakássá úgy, hogy a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti
szolgálati bérlakás pedig szociális bérlakássá válik. Meghatározásra került a bérleti díj. A határozati
javaslatban a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti bérlakás a Városi Egészségügyi Intézmény
számára volt átadva védőnő számára, így azt a határozatot kellene módosítani azzal, hogy az Október
6 ltp-i bérlakást fogja megkapni az intézmény.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez a Képviselő-testület már beszélt arról, hogy rendet
kellene tenni a bérlakások terén. A Vízmű sori lakásokat meg kellene szűntetni és azt követően
átminősítésekkel lehetővé kellene tenni, hogy korszerűbb jobb szociális bérlakásban lakjanak a
gyomaendrődi polgárok. Ezt szolgálná a vályogtégla gyártása is. Kérte, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 2-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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1. melléklet a 16 /2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Szolgálati jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
E
Bérlakás címe
Komfort fokozat
M2
Szoba
Lakbér összege
szám
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
16.680
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
12.140
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
15.390
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
15.390
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60
2
15.650
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
16.940
Népliget u. 1/A
Összkomfort
72
2
18.770
Népliget u. 1/B
Összkomfort
61
2
15.910
Október 6 ltp. A/2
Komfortos
58
1,5
11.940
Október 6ltp A/13
Komfortos
58
2,5
11.940
Október 6 ltp B/8
Komfortos
58
2
11.940
Október 6. ltp B/3
Komfortos
55
2,5
11.320
Október 6. ltp. B/10
Komfortos
58
2
17.750
Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
57
2,5
11.730
Katona J. u. 54
Komfortos
63
1,5
12.970
Dózsa Gy. U. 1. I.
Összkomfortos
60
2
15.650
Dózsa Gy. U. 1. II.
Összkomfortos
21
1
5.480
Fő út 210.
Összkomfortos
80
2
28.980
2. melléklet a 16 /2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Szociális jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
E
Bérlakás címe
Komfortfokozat
m2
Szoba szám Lakbér összege
Vízmű sor 2/E
Komfort nélküli
31
1
3.880
Vízmű sor 2/F
Komfort nélküli
41
1
5.140
Vízmű sor 2/G
Komfort nélküli
41
1
5.140
Vízmű sor 2/H
Komfort nélküli
30
1
3.760
Vízmű sor 2/I
Komfort nélküli
97
2,5
12.170
Vízmű sor 2/J
Komfort nélküli
35
1
4.390
Vízmű sor 2/K
Komfort nélküli
29
1
3.640
Vízmű sor 2/L
Komfort nélküli
31
1
3.880
Vízmű sor 2/N
Komfort nélküli
30
1
3.760
Vízmű sor 2/P
Komfort nélküli
27
1
3.390
Október 6. ltp. A/12
Komfortos
55
1,5
11.320
Október 6. ltp. B/2
Komfortos
58
2
11.940
Október 6. ltp. B/5
Komfortos
58
2
11.940
Október 6. ltp. B/6
Komfortos
55
1,5
11.320
Október 6. ltp B/11
Komfortos
58
2
11.940
Október 6. ltp B/12
Komfortos
55
1,5
11.320
Október 6. ltp. B/13
Komfortos
58
2
11.940
Fő u. 133.
Komfort nélküli
90
2
11.290
Apponyi u. 24/C
Összkomfort
56
2
14.610
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
200/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlakások átminősítése
következtében a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatában a Városi Egészségügyi Intézmény
részére átadott Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. sz. alatti lakás helyett az intézmény számára a
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. sz. alatti lakást utalja ki.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök előadta, hogy az új törvény 2012. április 15-én hatályba
lépett, mely átfogóan szabályozza a fogalmakat, az alapelveket, a szabálysértés miatt kiszabható
jogkövetkezményeket, a hatásköri és illetékességi szabályokat, a szabálysértési eljárásban résztvevő
személyeket, az eljárási szabályokat és az egyes szabálysértési tényállásokat. A törvény 254. § (2)
kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a tervezet
elfogadásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó
a) a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a,
b) Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.)
önkormányzati rendelet 7. §-a,
c) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a,
d) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 19. §-a,
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet rendelet 10. §-a,
f) az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 30/A. §-a,
g) a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
h) a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati
rendelet 12. §-a,
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i) a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet 57. §-a,
j) az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 24. §-a,
k) a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13.
§-a,
l) az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. §-a,
m) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 21. §-a,
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet 2. §, 3. §, 4. §-a, a Gyomaendrőd Mirhóháti u. 33. szám alatti iparterület
szabályozási előírásairól szóló 20/1996. (X. 1.) önkormányzati rendelet, a közbeszerzési eljárás
kiírásával és elbírálásával összefüggő egyes kérdések szabályairól szóló 8/1997. (IV. 7.)
önkormányzati rendelet, a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló 23/1998. (X. 6.)
önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 16/2001. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a szociális építő brigád által
nyújtott szolgáltatásokról szóló 17/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
8. Napirendi pont
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet
felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a mezei őrszolgálat 1998-as bevezetését követően a
földtulajdonosoknak járó vadászati haszonbér összege közvetítés nélkül egyenesen az önkormányzati
mezőőri számlára került befizetésre, mintegy mezőőri járulék előleg gyanánt. Időközben változtak a
földtulajdon és a vadászattal kapcsolatos szabályok. A gyakorlati kivitelezést tovább bonyolította,
hogy a földterületek egy részét maguk a tulajdonosok, míg jelentős részét a bérlők művelik, a
vadászati haszonbér azonban a földtulajdonosoknak jár. Vannak földterületek, melyek után jár a
vadászati haszonbér, de nem tárgya a mezőőri járuléknak. 2010 nyarán a Képviselő-testület
újraszabályozta a mezei őrszolgálat és a mezőőri járulék megfizetésének rendjét. Ennek értelmében
lehetőség nyílt arra, hogy az őrzésben érdekelt a vadászatról szóló törvényben szabályozott
földtulajdonosok közössége képviselőinek adott felhatalmazással a vadászati haszonbérnek az
őrzésben érdekeltre eső mértékig mezőőri járulék előleget fizethessen. 2012 tavaszán a földtulajdonosi
közösségek képviselői számára is nyilvánvalóvá vált, hogy jogilag és számvitelileg korrekt többek
számára egyébként előnyös megoldás olyan adminisztrációs terhet jelent, amelyet nem tudnak, és nem
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kívánnak felvállalni. Emiatt a földtulajdonosok közösségének képviselői kezdeményezték a mezőőri
járulék előlegfizetési lehetőség hatályon kívül helyezését.
Betkó József idézve az előterjesztésből „a földtulajdonosoknak járó vadászati haszonbér összege
közvetítés nélkül egyenesen az önkormányzati mezőőri számlára kerüljön befizetésre, mintegy
mezőőri járulék előleg gyanánt”. Ez egy jó gondolat volt.
„A földtulajdonosi közösségek közös képviselői számára a jogilag és számvitelileg korrekt többek
számára egyébként előnyös megoldás olyan adminisztrációs terhet jelent, amelyet nem kívánnak
felvállalni.” Jó lett volna, ha mellékletként szerepel, hogy a földtulajdonosi közösségek mire
használják a vadászati haszonbér összegét, mire használták fennállásuk óta. Akinek 30 HA-nál kisebb
földje van, annak szavazati joga sincs.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy volt a földtulajdonosoknak illetve vadásztársaságoknak
egy közös gyűlése, ezen vetődött fel, hogy a jogszabályi rendelkezés, ami az önkormányzat döntése
alapján áll fenn, ez kerüljön törlésre a rendeletből azért, hogy lényegesen kisebb adminisztrációs terhet
jelentsen a földtulajdonosoknak a közös képviselők számára. A módosítás követően közvetlenül a
földtulajdonosok közgyűlése rendelkezik az elkülönítendő vadászati haszonbér összegéről. A felek
kérése alapján került ez korábban az önkormányzat rendeletébe, itt kettéválik a vadászati haszonbér és
a mezei őrszolgálattal kapcsolatos járulék megfizetése.
Várfi András polgármester, további kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.)
rendelet 3. § (6), (7) és (8) bekezdése.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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9. Napirendi pont
A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület az első félévi munkatervében feladatul
szabta a városi címer és zászló használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A
felülvizsgálatnak az is időszerűséget ad, hogy hatályba lépett Magyarország címerének és zászlajának
használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló törvény. Ez a törvény azon túl, hogy szabályozza az
állami jelképek használatának rendjét, jogalkotási feladatokat is előír az önkormányzatnak. 1988-ban
helyi szavazással kiválasztott helyi jelképet Gyomaendrőd lakossága elfogadta és magáénak vallja. A
zászló és a címer méltó és díszes módon van őrizve a városháza tanácstermében. Az ünnepi
alkalmakkor az állami lobogó mellett megjelenik a város lobogója is. Kiadványainkban és a városhoz
kötődő tárgyakon gyakran felbukkan a város címere, mint lakóhelyünk szimbóluma. A polgármester
több alkalommal adott ki engedélyt már a címer felhasználására is, kevés esetben kellett fellépni azért,
hogy címerünk hivatalos verziója hiteles alakban kerüljön feltüntetésre. Két ok miatt kell a rendeletet
módosítani, egyik a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése, a másik Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló törvény, amely szerint
a közterületeket a nemzeti ünnepeken, önkormányzati rendeletben meghatározott módon kell
fellobogózni.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet II.
Fejezete kiegészül a következő "4. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának
rendje" címmel és 4/A. §-al.
"4/A. § (1) Nemzeti Ünnepeken a Hősök terén és a Szabadság téren fel kell vonni Magyarország
zászlaját.
(2) A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hosszában, valamint a
Hősök terét nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.
(3) A fellobogózás kezdő és záró időpontját a Polgármester egyedi utasítással határozza meg.
(4) A (2) bekezdésben foglalt fellobogózás költségviselője és kivitelezője a köz- és zöldterületek
gondozását alapító okirata szerint ellátó önkormányzati gazdasági társaság."
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012. április
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. április hó 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. április 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
10. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy az önkormányzat 2011. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulással kötött társulási megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél
és a Polgármesteri Hivatalnál. 2011. évben 14 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselőtestület, melyek hiánytalanul megvalósultak, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. A belső
ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni
ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek. Az ellenőrzések a tervezett határidőben
lezajlottak. A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervek vezetőivel és a jegyzővel
folytatott egyeztetések alapján megtörtént. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden
esetben iktatásra kerültek. A feltárt hiányosságok, hibák megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtették. A belső ellenőrzés büntető szabálysértés illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel. A belső ellenőrök az összefoglaló éves ellenőrzési
jelentésüket a 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról elkészítették.
A bizottságok elfogadásra javasolják.
Gábor Szilvia a CSACS Kft részéről hozzátette, hogy az előterjesztés kellő részletezettséggel mutatja
be a 2011. évi munkát, amelyben a Gyomaendrődön végzett 14 ellenőrzést végezték.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a jelentés elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
201/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a 2011. évi belső
ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó további kedvezmények bevezetésének vizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a vonatkozó törvény felhatalmazza a települési
önkormányzatokat a gyermekétkeztetés térítési díjához a normatív kedvezményeken túl további
gyermekenkénti kedvezmények megállapítására, ez azonban nem kötelező feladatként jelenik meg az
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önkormányzatoknál. A gyermekvédelmi törvény 151 § (5) bekezdése határozza meg a normatív
kedvezményeket. Ezeket a kedvezményeket az arra jogosult gyerekek jelenleg is normatív alapon
igénybe vehetik. A gyermekek 40-60%-a jogosult erre a kedvezményre. Látható, hogy a szorgalmi
időszakot alapul véve az önkormányzatnak egy évre 25%-os díjkedvezmény biztosítása közel 10 M Ft,
az 50%-os díjkedvezmény biztosítása közel 20 M Ft saját erőt igényel, tekintettel arra, hogy a
kedvezmény biztosításához állami normatíva nem kapcsolódik. Ez olyan terhet jelent, amelyet jelen
pénzügyi helyzetben nem biztos, hogy vállalni tud az önkormányzat. A bizottságok nem javasolják a
további kedvezmények bevezetését a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel a költségvetési
helyzetre.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
202/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván további
kedvezményeket bevezetni a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan tekintettel az önkormányzat
költségvetési helyzetére.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratainak felülvizsgálata
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy jogszabályi változások teszik szükségessé az önkormányzati
fenntartású intézmények alapító okiratának felülvizsgálatát. A Képviselő-testület 2012. februárban
döntött az óvodai nevelés ellátásáról, mely szerint önállóan működő költségvetési szervet kíván
alapítani ez év szeptember 1-től. Ez érinti a Rózsahegyi Kálmán iskola óvodáját, valamint a Kis Bálint
iskola intézményét, mindkét esetben alapító okirat módosítását kell végrehajtani. A Kis Bálint
Általános iskola intézményvezetője tájékoztatta a fenntartót, hogy Jókai u. 6. sz alatt üresen álló
épületét visszaadja használatra az önkormányzatnak. Az önkormányzat épület átadás-átvétellel
kapcsolatos intézkedéseket 2012. augusztus 31-ig megteszi és az iskola alapító okiratából kikerül. A
Képviselő-testület döntött arról, hogy a középiskolai oktatást végző intézménytől
feladatmegszüntetéssel leválasztja a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési feladatát, a jogszabályi
változások, valamint a feladatellátás megszűnése miatt módosítani szükséges az alapító okiratot a
gimnázium esetében is. Az Ügyrendi bizottság javasolja az intézmények alapító okiratának
módosítását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
203/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 288/1999.(X.28.) számú határozatát
1999. október 28. hatállyal jóváhagyott Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
tv., valamint a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt. számú határozat alapján, 2012. szeptember 1 napjától az
alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
I.2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§
(5) bekezdésében, foglaltak alapján a Kis Bálint Általános Iskola alapító okiratát módosítja és
egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint, határozza meg:
I.3. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA
I.4. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852000 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852000
I.5. Az alapító okirat 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8
évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852000 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
• 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
• 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
- 966 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
• 852013 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.,
• 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
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• 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált
ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
- 966 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
• 852023 – Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
I.6. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
• 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
• 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
• 855913 – Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelése
I.7. Az alapító okirat 4.1.3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül:
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
• 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
• •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
I.8. Az alapító okirat 4.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.3. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönítet
étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
• 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
• 562917 – Munkahelyi étkeztetés
I.9. Az alapító okirat 4.1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.5. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.,.
I.10. Az alapító okirat 5. pontjában a következő szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül:
Óvodai nevelés:
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A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca,
Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca,
Bessenyei Gy. utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
I.11. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
I.12. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13./ Az intézmény típusa
Közoktatási intézmény.
I.13. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15./Az intézmény telephelyei
• Iskolai feladatellátás:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
• Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
I.14.Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
• Gyomaendrőd - általános iskola: 650 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
I.15. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
17./Évfolyamok száma
• Gyomaendrőd - általános iskola 1-8. évfolyam
I.16. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint
köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
I.17.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy az 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 6. szám alatt lévő ingatlan átadás-átvétellel kapcsolatosan tegye
meg intézkedéseit 2012. augusztus 31 napjáig.
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II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/1998. (I.29.) Gye. Kt. számú
határozatával 1998. január 29. hatállyal jóváhagyott Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv., valamint a 157/2012. (III.29.) Gye. Kt. számú határozat alapján,
2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:
II.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. /I. 29./ KT. számú határozata, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
II.2. Az alapító okirat 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.5. Sporttevékenység
Gyomaendrőd, Hősök útja 43. sz.,
Szakágazat szám: 931000 TEÁOR szám: 9310
Szakfeladat szám: 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás
II.3. Az alapító okirat 4.1.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1.8. Egyéb vendéglátás
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók dolgozók elkülönített
étkeztetése
• 562913 – Iskolai intézményi étkezés
• 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
• 562917 – Munkahelyi étkeztetés
II.4. Az alapító okirat 4.1.10. pontja hatályon kívül helyezésre kerül :
4.1.10. Sportlétesítmény működtetése
a Sportról szóló 2004. I. tv. 55.§-a alapján.
Varga Lajos Sportcsarnok 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Szakágazat szám: 931100 TEÁOR: 9311
Szakfeladat szám: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Sporttevékenység és támogatása:
931201 Versenysport tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős sport és támogatása:
931301 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Egyéb sporttevékenységek:
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás
II.5. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
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II.6. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15./Az intézmény telephelyei
• Iskolaegység:
Gyomaendrőd, Hősök útja 43/1. sz.
• Kollégiumi épület:
Gyomaendrőd, Hősök útja 41. sz.
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. sz.
II.7. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hősök útja 39., 41., 43., Hrsz: 687
Hősök útja 43/1. szám Hrsz: 674
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem
adhatja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kis Bálint Általános Iskola
intézményvezetőjét, hogy az óvodai feladat ellátás megszűnésével kapcsolatosan készítse el az
intézmény dokumentum rendszerének (Pedagógiai Program, Intézmlényi Minőségirányítási Program)
módosítását és a nevelőtestület elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg a fenntartónak, 2012.
július 1 napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kis Bálint Általános Iskola
intézményvezetőjét, gazdaságvezetőjét, hogy az készítsék el és nyújtsák be fenntartói jóváhagyásra az
óvodai feladat ellátás megszűnésével kapcsolatos költségvetés módosítási kérelmet 2012. augusztus 1.
napjáig.
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjét, gazdaságvezetőjét, hogy az készítsék el és
nyújtsák be fenntartói jóváhagyásra a sportcsarnok üzemeltetésének megszűnésével kapcsolatos
költségvetés módosítási kérelmet 2012. augusztus 1. napjáig.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy az iskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy az Országos Tehetségsegítő Hálózat létrehozása című pályázat
benyújtását támogassa. A pályázat kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a benyújtás határideje
május 15. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás 100%-os. A támogatás összege a jelen
pályázat keretében elnyerhető 10 M Ft. Alapvető célja a pályázatnak a tehetséges gyermekek és
tanulók elérése, képességeik kibontakoztatása, társadalmi hasznosulása országos civil bázisú
tehetségsegítő hálózat kialakítása.
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A pályázónak vállalni kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat
szolgáltatásokat, programokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja, és erről
beszámolót készít. A pályázat pozitív elbírálása esetén a megvalósításhoz a támogatási összeg 25 %-a
előlegként igényelhető. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a nevelőtestület vállalja a szakmai
program további működtetését. A fenntartóváltás következtében az adott intézményeknek a pályázati
kötelezettséget teljesíteni kell. Az Ügyrendi bizottság javasolja, hogy a döntési javaslat elfogadásához
a pályázat benyújtásának támogatása ügyében állásfoglalást kell kérni, a fenntarthatóságot érintő
kérdésekben.
Márjalaki József megkérdezte, hogy amennyiben ez a pályázat ebben az évben megvalósításra kerül,
akkor még az önkormányzat a fenntartó. Az iskola költségvetése megengedi e azt, hogy
utófinanszírozással be tudja fejezni a pályázatot, vagy ismét az önkormányzathoz fog fordulni azzal,
hogy a támogatást előfinanszírozza?
Ágostonné Farkas Mária intézményvezető válaszában elmondta, hogy az Ügyrendi bizottság ülésén
elhangzott az a javaslat, hogy kérjenek állásfoglalást az irányító hatóságtól. A Kormányhivatalt
telefonon kereste meg az Oktatási Főosztály egyik munkatársával beszélt, aki arról tájékoztatta, hogy
az önkormányzatok eltérően támogatják ezeknek a pályázatoknak a benyújtását. Kialakult gyakorlat
még nincs. Pontos tájékoztatást nem tudtak arról sem adni, hogy az állami fenntartás hogyan fog
megvalósulni a gyakorlatban. Ki az, aki majd garanciát vállalhat a pályázatok fenntartására. Ezt a
pályázatot szeretnék benyújtani, de felmerülhet az a kérdés is, hogy a jelenleg futó pályázataik, amik
ugyanilyen ötéves fenntartást igényelnek, ezeknek a fenntartását is vállalta az intézmény, továbbra is
futtatják ezeket a pályázataikat, hiszen azt az infrastruktúrát, amit már kialakítottak azt tudják továbbra
is használni. Szakmai programok további fenntartásáról van szó.
Azt a választ kapták, hogy nem tudnak ebben állást foglalni, forduljanak egy állásfoglalás kéréssel a
megyei intézményfenntartó központhoz. Nem tudják, hogy a közoktatási intézményeknek lesz e
valamilyen közük, egy levéllel fordult a központ vezetőjéhez erre még írásban nem kapott választ,
tehát nem tudják, hogy ki tud majd garanciát vállalni arra, hogy az ötéves fenntartást az intézmény
vállalhassa.
Poharelec László megkérdezte, hogy amennyiben a Képviselő-testület azt mondja, hogy támogatja,
hogy adják be, de ugyanakkor azt mondják, hogy a hozzá kapcsolódó költségeket nem támogatják?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy abban az esetben kell biztosítani a pályázat benyújtásának a
lehetőséget, ha a pályázat benyújtásának határidejéig az Oktatási Hivatal erre egyértelmű választ ad. A
Megyei Intézménykezelő Központ erre nem fog tudni választ adni, hiszen nem az a feladta, hogy
ebben a kérdésben állást foglaljon, ez a Kormányhivatal feladata. Nem konkrét pénzt kell beletenni a
pályázat megvalósítását követően, hanem azt a pedagógiai programot kell fenntartani. Ez azt jelenti,
hogy az oktatás szervezése elé állíthat akadályokat ez a program. A Nemzeti Oktatási Program
kidolgozása most van folyamatban, illetve vita alatt áll, hogy milyen módszerekkel és hogyan kívánja
az oktatást megvalósítani az állam, az jelenleg még nem ismert. Véleménye, hogy a Képviselő-testület
dönthet úgy, hogy csak abban az esetben adhatja be az oktatási intézmény a pályázatot, ha a jogutód
vállalja az ezzel járó fenntartási terheket.
Várfi András polgármester kérte, hogy a Jegyző úr által tett kiegészítéssel szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
204/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda intézményvezetőjének kérelmét és megadja hozzájáruló nyilatkozatát - a
vissza nem térítendő támogatást biztosító illetve a projekt összköltségének 100 %-os
elszámolhatóságát biztosító – a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt
TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú, Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) című pályázat benyújtásához azzal, hogy abban az
esetben adhatja be az oktatási intézmény a pályázatot, ha a jogutód vállalja az ezzel járó
fenntartási terheket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú
pályázat fenntartási időszakában a pályázathoz kapcsolódó költségeket nem támogatja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester hozzátette, hogy fel kell készülni arra, hogy a közigazgatás átalakul. Nem
lesz olyan állapot, amikor mindenről tudnak dönteni.
14. Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár 2012-ben évben megtartott leltározási dokumentációjának
jóváhagyásra
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület 2012. februárban elfogadta a Határ
Győző Városi Könyvtár ez évre szóló munkatervét és ez tartalmazta az intézményi leltározás
ütemezett feladatát. A megtartott leltár időszaki folyamatos illetve teljes körű volt, a leltározási
ütemterv alapján zajlott. A gyomai könyvtárban utoljára 2007-ben volt leltár, azóta dokumentumok,
számítógépes nyilvántartásba vétele megtörtént. Az endrődi könyvtárban teljes körű 2006-ban 2009ben pedig részleges. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő soron időszaki leltározást
2017-ben kell elvégezni. A leltározásról készült jegyzőkönyv részletesen tartalmazza ennek
eredményét, a megengedhető leltárhiány mértékét, a leltározással kapcsolatos megállapításokat.
Poharelec László hozzátette, hogy most is olyan anyagot kaptak a könyvtártól, amit rendszeresen. Jól
kidolgozott, átfogó, mindent bemutató. Példaértékű előterjesztés.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
205/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 68. §. (1) bekezdése értelmében biztosított hatáskörében eljárva a Határ
Győző Városi Könyvtárban 2012 évben megtartott soros, időszaki leltározásról készült
dokumentációt megismerte és elfogadta.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár
2012 évi leltározási jegyzőkönyvében hiányként feltüntetett törléseket úgy hagyja jóvá, hogy
azok az állományból 2012 év végével kerüljenek kivezetésre.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény alapító okiratainak
felülvizsgálata
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy jogszabályi változás teszi szükségessé az önkormányzati
fenntartású intézmény alapító okiratának módosítását, mivel a Képviselő-testület megkötötte az
együttműködési megállapodást a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel.
Eszerint a megállapodás alapján a Tourinform Iroda üzemeltetését a GYÜSZ-TE látja el a
továbbiakban. Az intézmény alapító okiratából így törölni kell a Tourinform Iroda feladatellátásra
vonatkozó részeket május 1. napjától.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az alapító okirat
módosításáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
206/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2009.(I.29.) Kt. sz. határozat 2019.
január 29. hatállyal jóváhagyott Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján valamint a
91/2012. (II.23.) Gye. Kt. számú határozat alapján, 2012. május 1 napjától az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú határozatával az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról
és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
3. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2./A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelyek: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
Endrődi Népház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza. út 21. sz.
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Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.
4. Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 900400
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL
tv.42.§, 76-78 §-ok alapján
5. Az alapító okirat 3.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési tevékenységek: Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Szakágazat szám: 910500TEÁOR szám: 9105 Közművelődési tevékenységek
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat száma: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
(Zrínyi Miklós út 2.)
6. Az alapító okirat 3.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
a.)Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény(5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
(Zrínyi Miklós út 2.)
7. Az alapító okirat 3.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581400 TEÁOR szám:5814
Szakfeladat szám: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
8. Az alapító okirat 3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1.4. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám:932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 841190 TEÁOR szám: 8411 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
9. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el. A két szerv közötti
gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a polgármester által
jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét,
hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény emléktábla elhelyezési
kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a 9. Gyomaendrődi Tudományos Konferencia programja keretében az
egykori endrődi ispotálynak kívánnak emléket állítani tábla elhelyezésével az Endrődi Népház utcai
frontján. Az épület helyi védettség alatt áll. A tábla elhelyezésének pontos helyét, módját,
megjelenését egyeztetni kell Kmetykó János főépítésszel. A Városfenntartó bizottság javasolja az
emléktábla elhelyezését.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez az emléktábla elhelyezésre került, amennyiben a
Képviselő-testület nem fogadja el, akkor le lehet venni. Az elmúlt hétvégén megtartott Néprajzi
Konferenciával függött össze.
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
207/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény kérelme alapján támogatja a IX.
Gyomaendrődi Tudományos Konferencia programja keretében az egykori endrődi ispotálynak
( Vida szegényház ) emlékére tábla elhelyezését az Endrődi Népház utcai frontján.
Az intézmény az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést köteles
egyeztetni Kmetykó János főépítésszel.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági
jelentéséről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a kuratórium elnöke elkészítette az alapítvány 2011. évre szóló
beszámolóját jóváhagyásra. A beszámolót az alapítvány Felügyelő Bizottsága megvizsgálta és
jóváhagyta. A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
208/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Ptk. 74/C § értelmében
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § értelmében megismerte
a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági jelentését,
melyet az Alapítvány Felügyelő Bizottságának 23/1/2012 iktató számon szereplő jelentése
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alapján elfogad a Közhasznúsági jelentés teljes tartalmával, mely jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Az Ultrahang Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülék
használata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök ismertette, hogy az Ultrahang Egyesület tulajdonában lévő
ultrahang készüléket jelenleg a Városi Egészségügyi Intézmény épületében tárolják. Alpolgármester úr
jelzésére megvizsgálták, hogy az önkormányzat feladatai ellátásához tudják e használni az egyesület
tulajdonában álló berendezést. A készüléket bérleti szerződés alapján 2009. december 15-ig az
intézmény használta, azonban ekkor megvásárlásra került egy jelenleg is használt készülék, mely
korszerűbb és magasabb színvonalon biztosítja a betegellátást. Az intézmény feladatellátásához
rendelkezik megfelelő minőségű készülékkel. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés tárgyalása során
megállapította, hogy az önkormányzat feladati ellátása során nem tudja hasznosítani az Ultrahang
Egyesület tulajdonában lévő készüléket ezért az 1. döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Poharelec László hozzátette, hogy az az információja, hogy az Egyesülettől Polgármester úr kérte,
hogy szeretnék ezt Dévaványára vinni és járuljanak hozzá. Nem érti, hogy miért kell erről dönteni,
hogy vigyék el a készüléket.
Arnóczi István János elmondta, hogy ez a készülék nem az Egészségügyi Intézmény tulajdona,
amennyiben kimegy egy leltározás az OEP részéről, ezzel hogy tudnak elszámolni? Amennyiben
átadnák az intézménynek, nem akadályozzák e meg azt, hogy az intézmény esetlegesen egy újabb
típusú gépre pályázni tudjon, mikor még a tartalék is megvan? A tárolás költsége így az intézményt
terheli, illetve a helyigény is. Dönteni kell, hogy mi legyen a sorsa.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy volt olyan feltételezés, hogy Dévaványára
kerül a készülék. Eddig is úgy foglalta a helyet, hogy folyamatosan fel lett szólítva az alapítvány, hogy
vigye el a készüléket. Meg kell fogalmazni, hogy igen vagy nem. Nem az önkormányzaté a készülék
egy alapítványé, ha nem dolgozik ott dolgozója, nem veszi igénybe akkor el kell vinni.
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos elmondta, hogy a készülék nem a Városi Egészségügyi
Intézmény tulajdona, kifejezetten Jegyző úr kérésére gondoskodtak eddig is a felelős őrzésről. Ezt a
készüléket nem használják, nem is kívánják használni. Tudható, hogy az intézetben mennyire
helyhiánnyal küszködnek, így nem tartsa helyesnek, hogy biztosítsák az őrzést. Nincs leltárban. Több
alkalommal kérték az alapítványt, hogy gondoskodjon az elhelyezésről.
Márjalaki József hozzátette, hogy ha az intézmény helyhiánnyal küzd, korábban az önkormányzat is
jelentős összeggel támogatta ennek a gépnek a megvásárlását, amíg nem tisztázódnak azok a
körülmények, hogy az Egyesület hol fogja hasznosítani a készüléket, addig célszerű lenne valahol az
önkormányzat épületében helyet keresni, ahol megfelelő biztonsági körülmények között lehetne
tárolni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy abban az esetben, ha az alapítványé, akkor az
alapítványnak gondoskodni kell róla. Hozzájárult az önkormányzat, de mivel egy alapítványé, ebből az
önkormányzat nem kérhet vissza, nem az önkormányzatnak kell róla gondoskodni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy abban működött közre, hogy megfelelő helyen kerüljön
tárolásra az eszköz. Egy olyan idegen dolognak az őrzéséről kellene gondoskodni, amelynek feltételei
a Polgármesteri Hivatal épületén belül nem biztosított. Olyan szabad iroda, ahol ez lezárható lenne és
biztosított lenne nincsen.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy Dévaványán nincs szükség erre a gépre?
Arnóczi István János hozzátette, hogy amennyiben úgy dönt az egyesület, hogy nekik sincs rá
szükség, akkor értékesíthető e ez a gép?
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az önkormányzat nevében került megkeresésre az
alapítvány, amikor a dévaványai rendelési hely kialakításáról szó volt. Ez jelenleg nem aktuális, hiszen
az egészségügy átszervezése folyamatban van, nincs arra lehetőség, hogy plusz szakóraszám keretében
Dévaványán az urológiai szakrendelésre lehetőség legyen.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy értékesíthető, attól függ, hogy mi a szándéka az
egyesületnek. További kérdés, hozzászólás hiányában ismertette, hogy két döntési javaslat szerepel az
előterjesztésben. Javasolta, hogy az első döntési javaslatról szavazzanak, hogy nem tart rá a
Képviselő-testület igényt és felhatalmazza Dr. Torma Évát, hogy gondoskodjon, hogy az egyesület
birtokába kerüljön. Amennyiben a következő Képviselő-testületi ülésig nem kerül elszállításra, az egy
újabb helyzetet eredményez.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
209/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tart igényt az Ultrahang
Egyesület a Korszerű Szakellátásért tulajdonában lévő ultrahang készülékre.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Torma Éva igazgató főorvost, hogy az ultrahang készülék
kerüljön az Ultrahang Egyesület birtokába határidővel.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy jogszabályi változások miatt kell a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát felülvizsgálni. Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek az
önkormányzati hivatal alapító okiratában. Ezeket a feladatokat a módosítással törölni kell és a
törzskönyvi nyilvántartás felé szükséges ezt jelenteni. Megszűnt a költségvetési szerveknél a
kiegészítő, kisegítő tevékenység csak alaptevékenység és vállalkozási tevékenységet lehet jelölni az
alapító okiratban.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
210/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 287/1999.(X.
28.) KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. május 1. hatállyal az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése b) pontjában
foglaltak alapján, az önkormányzat működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre,
amely helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján a következők szerint határozza
meg az alapító okirat tartalmát.
2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.
(1) bekezdése b) pontjában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1 )
bekezdésében foglaltak alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzat
működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat ellátására létrejött egységes hivatal.
4.1.Alaptevékenység
A polgármesteri hivatal alaptevékenysége: ellátja az önkormányzat működésével, valamint
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
azokat a hatósági feladatokat amelyeket jogszabályok Gyomaendrőd Város illetékességi és működési
körébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012

Szakfeladat megnevezése
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
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882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202

Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

3. az alapító okirat 4. 2 pontja hatályon kívül helyezésre kerül:
„4.2. Kiegészítő tevékenység
2010. január Szakfeladat Szakfeladat neve
1.-től
száma
856000
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása.

4. az alapító okirat 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
4.2 Vállakozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A költségvetési szervműködési köre
A Hivatal költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási
jogalkalmazói feladatot lát el Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.
6. az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul
7. Gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv és a hozzátartozó
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény, mint önállóan működő
költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
A Hivatal ellátja a településen működő
- Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és
- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény
felhatalmazása alapján a gazdálkodásuk végrehajtását a két önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás alapján.
Adóalany, általános szabályok alapján. Adószáma: 15346614-2-04
A Hivatal fizetési számlaszáma: 53200125-11088365
7. az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
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Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi.
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét,
hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ügyrendi szavazásra tett javaslatot, miszerint az elfogadott napirend
szerinti 42. SWR Consulting Kft ajánlatról tájékoztatás tárgyú előterjesztés megtárgyalását a Kft.
képviselőinek megérkezését követően tárgyalják.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
211/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés elfogadott napirendje szerinti 42. 42. SWR
Consulting Kft ajánlatról tájékoztatás tárgyú előterjesztés megtárgyalását a Kft. képviselőinek
megérkezését követően tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás
önkormányzattal

megkötése

a

településen

működő

két

nemzetiségi

Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, 2012. január 1-től több jogszabályi változás
történt, ami szükségessé teszi a nemzetiségi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatát. A jogszabályok megváltoztatták a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó előírásokat, mely szerint önálló költségvetést és beszámolót készít, önálló fizetési
bankszámlán bonyolítja pénzforgalmát. A jogszabály alapján a helyi önkormányzatnak és a
nemzetiségi önkormányzatnak megállapodást kell kötni a nemzetiségi önkormányzat működésével,
helyiség használatával és a működéshez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásának biztosítása érdekében.
A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a
működés végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A helyi önkormányzat 1999 óta térítésmentesen biztosítja a Roma nemzetiségi önkormányzat számára
a Fő út 80.sz. alatti ingatlan használatát. A nemzetiségi önkormányzat viseli az ingatlan használatával
kapcsolatban az ingatlan felmerülő rezsi költségeit és fenntartási költségeit külön megállapodás
alapján. A Fő út 80. sz. alatti ingtan használata a nemzetiségi önkormányzat részéről a törvényi
kereteket meghaladja, így amennyiben továbbra is ebben az ingatlanban szeretné ellátni feladatait,
akkor továbbra is viselnie kell annak fenntartási és rezsiköltségeit.
A Német nemzetiségi önkormányzat az üléseik megtartásához veszi igénybe a helyi önkormányzat
által biztosított ingyenes helyiség használatot.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek az
együttműködési megállapodás megkötését a mellékletben szereplő tartalommal.
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Arnóczi István János képviselő a témához kapcsolódóan elmondta, a Roma nemzetiségi
önkormányzat felkereste azzal, hogy a személyi feltételek biztosításához egy fő adminisztrátorra lenne
szükségük. Kérdése, hogy ennek biztosítása bele férne e ebbe a megállapodásba.
Poharelec László képviselő kérte, ha a Roma nemzetiségi önkormányzat ragaszkodik a Fő út 80. alatti
ingatlanhoz, akkor számszerűsítve is legyen kimutatva, mi mennyibe kerül, a helyi önkormányzatnak
mit kell számukra biztosítani, nekik milyen jogaik vannak, mik azok, amiket kérhetnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a nemzetiségek jogairól szóló törvény egyértelműen
szabályozza, hogy a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges
feltételeket kell biztosítani. Ezek a feltételek korábban is és jelenleg is biztosított részükre.
Kifejezetten a testület működéséhez kapcsolódó feladatokat a hivatal titkárságán belül Jakucs Mária
kolléganő látja el. A pénzügyi feladatok ellátását pedig a pénzügyi osztály végzi. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat egyéb feladatokat is el kíván látni, meg van hozzá a pályázati lehetőség. A
munkaügyi központtól pályázhat adminisztratív létszámra, melyre korábban már volt is nyertes
pályázatuk. Ehhez azonban szükséges, hogy megfelelő saját erővel rendelkezzen. Amikor a helyi
önkormányzatnak erre volt lehetősége, akkor segített és közreműködött az adminisztratív létszám
biztosításában.
Összegezve ismételten hangsúlyozta, a törvény által előírt személyi feltételeket a helyi önkormányzat
a hivatalon keresztül korábban is és jelenleg is biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok részére.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
az előterjesztésről.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a
nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására illetve
gazdálkodási rendjének lebonyolítására vonatkozóan. Jelen megállapodással egyidejűleg hatályát
veszti a 316/2010. (VIII.26.) Gye. Kt. határozattal elfogadott megállapodás.
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) és
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli:
Hack Mária elnök) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat a Nj. törvény alapján közösen
biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek
érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A
nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és
közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben megállapított feladat és hatáskör
ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj. törvény előírásai
alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt
személy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: polgármesteri hivatal)
Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője
(továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
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A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára székhelyén arra
kijelölt helyiséget a testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához
ingyenes használattal biztosít, az önkormányzat feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a részére használatba adott
helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az Önkormányzat az irodahelyiségek berendezése,
valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati
hivatalban használatos minőségben biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a
testületi működés feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
viseli.
2. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi
működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási
rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon
biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a testületi ülések
előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat
működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának pénzügyi ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat polgármesteri
hivatala gondoskodik.
2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül
egymástól a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre
vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai
közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen
elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló
vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magába.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
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5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja
jóvá. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé
az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon
belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
 a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
 a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
 a költségvetési egyenleg összegét,
 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
 a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján
meghatározottak szerinti saját bevételeit,
 a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
 a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak.
Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
Bevételek
 Állami támogatások
 Saját bevételek
 Támogatás értékű működési bevétel
 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
 Támogatás értékű felhalmozási bevétel
 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
 Személyi juttatások
 Munkaadókat terhelő járulékok
 Dologi kiadások
 Felújítások
 Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
 Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
 Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
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A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
1. A jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi
önkormányzat elnöke november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületnek. A koncepció tervezetét a Képviselő-testület megtárgyalja
és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
2. A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke
a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt
kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. Az elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti
időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa meghatározott hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló
elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi
bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási
határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
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Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht 27.§ 2.
bekezdésében meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja
látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett,
jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek, közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§
2. bekezdésében feladatait időben el tudja látni. Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat
elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi
jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző
részére az Áht. 27. § 2. bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi,
a polgármesteri hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ideértve különösen az
előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a
helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek
eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően legalább 7 nappal
korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos
döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat polgármesteri hivatala „ A
nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az
adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem
rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló
elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre
kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás
megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a
nemzetiségi önkormányzat könyvelésébe, a nemzetiségi önkormányzat elnökétől és a
polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást
kérhet. A könyvvizsgáló a nemzetiségi önkormányzat költségvetési és zárszámadási határozat
tervezetét megvizsgálja, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak és elemzi a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzetét. A könyvvizsgáló
ellenőrzési tevékenységén kívül a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi ellenőrzését az
önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012.
január 1-től a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A
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névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé
adatmódosítás címen be kell jelenteni.
2. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat még nem rendelkezik adószámmal, részére
önálló adószámot is kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól.
3. Emellett az Áht. 84. § 2. bekezdésének megfelelően a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló
fizetési számla nyitására kötelezett, amennyiben ilyennel nem rendelkezett.
4. Az adószámmal és önálló fizetési számlájával kapcsolatos kötelezettségének teljesítési
határideje 2012. január 31. napja. Ennek ellátása az önkormányzat polgármesteri hivatalának
feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben. A névváltozás átvezetését
a polgármesteri hivatal kezdeményezi a MÁK felé, a változást követő 8 napon belül.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
illetve terhelik.

3. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az
elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem
tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség
szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten,
amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges
információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás
megszervezése a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjének a feladata,
amelyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi
önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott
vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az
elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az
önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos
felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület, akkor a
megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt
tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest és a volt képviselő-testületi tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha
egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.
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Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az
elnök vagy az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve, ha
az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet
alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A
nemzetiségi
önkormányzat
kötelezettségvállalásra,
pénzügyi
ellenjegyzésre,
teljesítésigazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és
aláírás mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A
helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások
folyósítása a nettófinanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a
kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi
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önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a
számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat
készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban
rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon,
azaz 30 napon belül köteles elszámolni. (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni
juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan
bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is
fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak
megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha
ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének
ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően a
Polgármesteri Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a nemzetiségi
önkormányzatra vonatkozóan is.
23. A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten
vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
24. 2012. évben (átmeneti jelleggel) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az Áht. 14. § (3)
bekezdés szerinti fejezetben meghatározott (központi) költségvetési támogatások a 2011.
december 30-án hatályos szabályok szerint kerülnek igénylésre és folyósításra. A helyi
önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, a
nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított három
munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
Összeférhetetlenségi szabályok:
25. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
26. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések,
stb.) eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvben, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a
pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
28. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt
rendszert alkot. A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden
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esetben szerződésszámmal látja el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program
automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján
(különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj.),2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 1990. évi
LXV. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek
egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 316/ 2010. (VIII.26.) Gye.
Kt. határozattal korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék:
Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2012.(IV.26.)Gye. Kt határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 10/2012.(IV.24.) NNÖ határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. május 7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet
Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör

Hack Mária

elnök

Gschwindt Mónika

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör
gyakorlójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a
nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására illetve
a gazdálkodási rendjének lebonyolítására vonatkozóan. Jelen megállapodással egyidejűleg hatályát
veszti a 316/2010. (VIII.26.) Gye. Kt. határozattal elfogadott megállapodás.
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Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) és
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Gyomaendrőd, Fő út 80. (képviseli: Szécsi
Zsolt elnök) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a
Nj. tv. alapján közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A
képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi
nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata
az adott
nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj.
törvényben megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a Nj. törvény előírásai alapján – tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és
egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi
önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: polgármesteri hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítja a
6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant. A nemzetiségi
Önkormányzat a számára biztosított épületben kialakított iroda helységben és tanácskozásra
alkalmas helységben látja el önkormányzati feladatait. A nemzetiségi önkormányzat köteles a
részére használatba adott ingatlan állagának megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról
gondoskodni. A Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott ingatlan használata ingyenes, az
ingatlannal kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségeket a Nemzetiségi önkormányzat viseli.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a
testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos
nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
rögzített módon biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi működés és a
testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések postázása, testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációját, valamint a
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a testületi
döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a
jegyzőkönyvvezető végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat polgármesteri
hivatala gondoskodik.
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2. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr 9. § (1) bekezdés alapján 2012. évtől elkülönül
egymástól a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) és a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre
vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai
közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen
elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló
vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magában.
4. A nemzetiségi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
5.

A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja
jóvá. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi
költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé
az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon
belül.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell:
 a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
 a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
 a költségvetési egyenleg összegét,
 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
 a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján
meghatározottak szerinti saját bevételeit
 a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
 a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az
általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatának tartalmaznia kell
Bevételek
 Állami támogatások
 Saját bevételek
 Támogatás értékű működési bevétel
 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
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Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Kiadások
 Személyi juttatások
 Munkaadókat terhelő járulékok
 Dologi kiadások
 Felújítások
 Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
 Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
 Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
1. A jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi
önkormányzat elnöke november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő - testület tagjai
általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületnek. A koncepció tervezetét
a Képviselő-testület
megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.
2. A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke
a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt
kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók. Az elnök az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a
tervezettől elmaradnak e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti
időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa meghatározott hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési
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koncepció ismertetésekor, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló
elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi
bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által elkészített zárszámadási
határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§
(2) bekezdésében meghatározott helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja
látni, másrészt azért, hogy ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett,
jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével,
beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az Áht. 27.§
(2) bekezdésében feladatait időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt
valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre
bocsátja a jegyző részére az Áht. 27. § (2) bekezdésben foglalt feladatának teljesítéséhez
szükséges valamennyi, a polgármesteri hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem álló
adatot, ide értve különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos
előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy a
helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek
eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően legalább 7 nappal
korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos
döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat polgármesteri hivatala „ A
nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az
adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem
rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló
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elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre
kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás
megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló betekinthet a
Nemzetiségi Önkormányzat könyvelésébe, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől és a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézőjétől e tárgykörben felvilágosítást
kérhet. A könyvvizsgáló a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
határozat tervezetét megvizsgálja, hogy a valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak és elemzi a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi helyzetét. A
könyvvizsgáló ellenőrzési tevékenységén kívül a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi
ellenőrzését az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr is ellátja.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012.
január1-től a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. A
névmódosulást a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé
adatmódosítás címen be kell jelenteni.
2.

Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat még nem rendelkezik adószámmal, részére
önálló adószámot is kell kérni a Magyar Államkincstár útján az állami adóhatóságtól.

3. Emellett az Áht. 84. § (2) bekezdésének megfelelően a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló
fizetési számla nyitására kötelezett, amennyiben ilyennel nem rendelkezett.
4. Az adószámmal és önálló fizetési számlájával kapcsolatos kötelezettségének teljesítésének
határideje 2012. január 31. napja. Ennek ellátása az önkormányzat polgármesteri hivatalának
feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben. A névváltozás átvezetését
az önkormányzati hivatal kezdeményezi a MÁK felé, a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2.

A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
illetve terhelik

3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az
elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem
tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség
szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten,
amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges
információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja. A leltározás
megszervezése a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjének a feladata,
amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi
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önkormányzat törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott
vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az
elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az
önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos
felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület akkor a
megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt
tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt,
elnökhelyettest és a volt képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve ha
egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.
Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak
ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az
elnök vagy az elnök-helyettese jogosult.
2. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet, kivéve ha
az értéke nem éri el a százezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez
kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet
alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás
mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
5. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
6. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy:
d) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
e) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
f) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
7. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese aláírásával igazolja.
8. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
9. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
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10. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A
helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezetheti.
11. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
12. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi
költségvetésből biztosított állami
támogatások folyósítása és a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése
érdekében a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi
önkormányzat
köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a
számlavezetője részére megadni.
13. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat
készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat
jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban
rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon,
azaz 30 napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni
juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
14. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan
bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is
fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak
megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha
ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
15. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének
ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata az Áht. 27.§-a alapján, ebből következően a
Polgármesteri Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozóan is.
16. A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten
vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
17. A 2012. évben (átmeneti jelleggel) a Helyi nemzetiségi önkormányzat részére az Áht. 14. § (3)
bekezdés szerinti fejezetben meghatározott (központi) költségvetési támogatások a 2011.
december 30-án hatályos szabályok szerint kerülnek igénylésre és folyósításra. A helyi
önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, a
nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított három
munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
Összeférhetetlenségi szabályok:
18. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
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19. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
20. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések,
stb.) egy eredeti példányt iktatni kell a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvében, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a
pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
21. A kötelezettségek nyilvántartása a POLISZ integrált pénzügyi programmal történik, mely zárt
rendszert alkot. A kötelezettségvállalási bizonylatot a pénzügyi osztály ügyintézője minden
esetben szerződésszámmal látja el. A 100 E Ft-ot el nem érő tételekről a program
automatikusan generált kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján
(különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII: 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 1990. évi LXV.
törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás
közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között 316/ 2010. (VIII.26.) Gye. Kt.
határozattal korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2012.(IV.26.)Gye. Kt határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 13/2012.(IV.23.) RNÖ határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. május 7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet
Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
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Hatáskör
gyakorlójának
aláírása

Burai Attila

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

pénzügyi ügyintéző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző
Érvényesítő
Ellenőr

Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Együttműködési
megállapodás
a Kner
Természetbarátainak Köre civil szervezettel

Imre

Gimnázium

és

Szakközépiskola

Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a "Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése" című, támogatást nyert KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú pályázat
támogatási szerződés megkötése kapcsán a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre civil szervezettel 2011. július 12-én kötött együttműködési megállapodás új
formában történő megkötésére, és benyújtására van szükség.
Az előterjesztés mellékletét képezi a korábbi, jelenleg is hatályban lévő illetve a javasolt formátumú és
tartalmú megállapodás.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az együttműködési megállapodás megkötését.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
213/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbi együttműködési megállapodást köti a Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Körével.
Együttműködési megállapodás helyi, környezetvédelmi célú társadalmi szervezet
és települési önkormányzat között
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. képviselője
Várfi András polgármester, és a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre képviselője Lakatos Tibor elnök között, az alábbi
együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) jött létre:
Együttműködési megállapodás tárgya:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez tartozó, a települési
fejlesztésekkel kapcsolatos kétoldalú partnerségi kapcsolat: összefogás kinyilvánítása, és az
együttműködési cél elérésének érdekében vállaltak rögzítése.
Együttműködés célja:
A települési fejlesztések tervezése és végrehajtása során - a fenntartható fejlődés
szempontjainak figyelembevételével - a civil társadalmi érdekképviselet és a fejlesztések
társadalmi részvételben zajló tervezése és megvalósítása érdekében
az 1994 óta meglévő együttműködés tervezhetővé tétele.
Közös nyilatkozat:
A felek kölcsönösen vállalják, hogy a közösen kitűzött célok érdekében folyamatosan
együttműködnek. Együttműködők kinyilvánítják, hogy szervezetük, tevékenységük egymás
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előtt ismert és elfogadott, kinyilvánítják továbbá, hogy már korábban is együttműködtek, és
ennek megfelelően teszik meg a tárgyhoz az alábbiakban részletezett vállalásaikat.
Az Önkormányzat az együttműködés során vállalja:
1. a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre lehető legkorábbi
tájékoztatását a felmerülő fejlesztési ötletekről és tervekről;
2. A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre tájékoztatását a
meginduló, vagy megkezdett fejlesztésekkel kapcsolatos jelentősebb eseményekről,
mérföldkövekről, és a lakosság számára várható hatásokról;
3. a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre meghívását
negyedévente, illetve a releváns témák felmerülésekor a fejlesztéseket irányító (pl. projekt
menedzsment) szervezet(ek) értekezleteire;
4. biztosítja a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre részére a
fejlesztések dokumentumaihoz (beleértve: Támogatási Szerződéshez, képzési vagy kiviteli
tervekhez) való hozzáférést;
5. igény esetén biztosítja a fejlesztésekben közreműködő szakértők, beszállítók, és a Kner Imre
Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre kapcsolatfelvételét;
6. igény esetén bevonja a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Körét
a releváns lakossági panaszok ügyintézésébe.
A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre az együttműködés során
vállalja:
7. Gyomaendrőd város közösségének fennmaradása, érdekeinek védelme szem előtt tartásával
észrevételezi és javaslatait megteszi a megismert fejlesztési ötletekkel, tervekkel
kapcsolatosan;
8. figyelemmel kíséri, és lehetőségei szerint segíti a lakosság fejlesztésekről való tájékoztatását
és tájékozódását, valamint a település közösségeinek igényeiről és a mérvadó lakossági
véleményről lehetőségei szerint tájékoztatja Gyomaendrőd Város Önkormányzatát;
9. segíti az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését;
10. segíti a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülését;
11. folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlesztések tervezését, megfogalmazza igényeit, és
szükség esetén, illetve kompetenciája szerint segítséget nyújt a fejlesztések tervezése során is;
12. a fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő kiemelkedő mértékű környezeti, társadalmi vagy
projekt végrehajtási kockázatokról vagy károkról haladéktalanul tájékoztatja az érintetteket;
13. a közös célokat szolgáló fejlesztések megvalósításában minden eszközével segíti az
Önkormányzatot a sikeres végrehajtásban.
Felelős:

(1)-(6) pont:
(7)-(13) pont:

Várfi András polgármester
Lakatos Tibor elnök

A megállapodás határidő nélkül köttetett, azt bármelyik fél – a másik fél írásbeli
tájékoztatásával együtt - 15 napos határidővel felbonthatja.
Jelen megállapodás hatályba lépésével a felek között 2011. július 12-én megkötött a KEOP1.2.0/09-11 kódszámú, a "Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása" című pályázati
felhívásra készült együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2012.

Lakatos Tibor
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Természetbarátainak Köre

Várfi András
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Ellenjegyzem / Testületi határozat száma / bármely más felhatalmazás, ami a helyben előírt
módon szükséges a dokumentumérvényességéhez:
Határidő: azonnal
Időközben megérkeztek a SWR Consulting Kft. képviselői. A polgármester úr köszöntötte a Kft. egyik
tulajdonosát, Johann Oscar Gangl osztrák üzletembert, továbbá a kíséretében érkezett munkatársait.
Köszöntötte továbbá a Sebők & Sebők Zrt. ügyvezető igazgatóját, Sebők Sándort, és fiát Sebők
Zsoltot, akiknek köszönhető ennek a kapcsolatnak a létrejötte. A világon ma mindenki keresi az
alternatív energiák felhasználásának lehetőségét. Magyarországon is minden polgármester azt
szeretné, ha az energia szolgáltatóktól függetleníthetné az által vezetett települést, és saját településen
belül kihasználni az alternatív energiák adta lehetőségeket.
Johann Oscar Gangl úr egy szűkebb körű megbeszélésen már bemutatta a cég által nyújtandó
lehetőséget, melyet most szeretne a képviselő-testület előtt is bemutatni.
Felkérte Johann Oscar Gangl urat mutassa be a céget és mondja el milyen célból keresték fel az
önkormányzatot.
Johann Oscar Gangl elöljáróban megköszönte a bemutatkozás lehetőségét. Lényegében arról van
szó, hogy megújuló energiával egy egész város energia szükségletét is el lehet látni. A cég csak azt az
alternatív energiát használja fel, mely ingyen van – napsütést, a szelet és a geotermikus energiát. A
geotermikus energiát nem csak hőtermelésre kívánják felhasználni, hanem a 2000-3000 méter mélyen
lévő forró vízből elektromos energiát létrehozni, plusz hőt termelni. A cég csak teljes tiszta energiával
foglalkozna, a napsütés itt adott, azt is tudják, hogy a szél milyen mennyiséget fúj itt évente,
ugyanakkor tudják azt is, hogy a geotermikus energia itt jó helyen van – geotermikus mérés szerint
3000 m mélységben 130 C fokos vizet lehet találni. Ezt használva, kb. 2-3 MW állandó áramot lehetne
nyerni, és kb. 8-9 MW hőt. A város vonatkozásában azt terveznék, hogy a cég létrehozna egy energia
auditot, melynek kapcsán a város segítségével megvizsgálnák, hogy az adott pillanatban milyen
energia ellátásra van szüksége a városnak, mennyi energiát használ el naponta. Az auditot az SWR
Consulting Kft. ingyenesen elkészítené a városnak, csak a mérésekhez szükséges adatok biztosítását
kérnék a várostól. Ennek elkészülte után tudnának a városnak javaslatot tenni. Az audit elkészülte után
a cég elvégzi az ellenőrzést, a kontrolingott, illetve megtervezik a következő 5 évben szükséges
energiát és kimutatják, hogy 20 éves távlatban mit lehet elérni. A hosszú távú cél az, hogy a város
teljesen függetlenül meg tudja termelni azt az energiát, amit használ. Mint már említette az energia
audit teljesen ingyen lenne a városnak, a javasolt koncepció sem kerül költségbe. Amennyiben a
javaslattétel után a képviselő-testület azt mondja, hogy együttműködik, akkor egy szerződést kötnének
arról, hogy a tervezett energia, ha megindul a befektetés, akkor az 0 Ft-ba kerül a városnak.
A cég 6 évvel ezelőtt létrehozott egy szélerőművet Mosonmagyaróváron, ami 10 MW energiát termel
és még 6.5 évig nagyon jól működik. A befektetők nagyon elégedettek vele. Gyomaendrőd közepén
akár egy geológus erőművet is lehetne létrehozni. Németországban egy bevásárló központban hoztak
létre egy 44 MW-os erőművet, ami ellát 210.000 embert. Magyarországon a napenergia gyengén van
most megfizetve, a megtérülés nem a legjobb. A szél erőművek esetében az a gond, hogy kvóta sincs,
nehéz ez ügyben bár mit is elintézni. A geotermálnál is szigorították a törvényt, és 2500 méternél
mélyebben szükség van egy koncesszióra. A koncessziót viszont nagyon nehezen lehet elérni, az
eljárás több mint egy évet vesz igénybe. A cégnek 8 kérelme van benyújtva több mint egy éve, de még
Magyarországon nem kaptak engedélyt. A cég a megújuló energiával hidrogént termel, amit most
nagyon jól lehet használni és eladni. Hosszú távon is az a cél, hogy hidrogénnel minden hajtást
tudjanak működtetni, energiát létrehozni. Tárgyalásokat folytatnak a Démász áramszolgáltatóval, hogy
ők is beszállnának a megújuló energiába. Jelenleg a geotermál a legbiztosabb, mert évente 365 napon
keresztül lehet termelni. A cég csak azokat az energiákat használja, ami teljesen tiszta. Az energia
audit létrehozásának előkészítése kb. 3 hónap. Az engedélyek beszerzése a napenergia esetében ½-1
év, ha olyan pályázatok vannak, ahol az önkormányzat tud pályázni, abba szívesen besegítenek az
önrész biztosításába.
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A szélenergia esetében hosszabb távon kell gondolkodni, 1.5 év még az engedélyeket megkapják a
felállítás pedig 3 év. A geotermálnál az engedély kb. 2 év, a létrehozás pedig kb. 4 év.
Hogyan szeretnének az önkormányzattal partner lenni? A cég javasolja, hogy a képviselő-testület
fogadja el, hogy ingyenesen létrehozzák az energia auditot, és döntsön arról, hogy az ehhez szükséges
adatot a cég rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az erővizsgálatokat elvégezték, azt követően tudnak
dönteni arról, hogy melyik cél a legjobb a városnak, aminek megvalósítását önkormányzati befektetés
nélkül vállalnák. A cég csak annyit szeretne, hogy amennyiben a geotermál a jó megoldás, akkor
ahhoz hosszú távra 20-30 évre egy telket bérelne az önkormányzattól, és garantálják, hogy ahol a mély
geotermál létrejön, azon az áron 20 évig a cég ott marad. Az az ár 15-20 %-al biztos olcsóbb lesz a
mostanitól. A másik, hogy a létrejövő geotermál cégből, ami egy saját Kft lesz, 10 % önrészt
felajánlanak az önkormányzatnak. A 10 %-ot az önkormányzatnak nem kell fedezni, és a mínuszból
sem kell rész vállalni. Ezt a 10 %-ot azért ajánlanák fel, hogy pályázati lehetőség esetén közösen
tudjanak pályázatot benyújtani. A megtérülés 10 év, a telek marad az önkormányzat tulajdonában,
részesül a létrejövő cég bevételeiből, és a cég által ide fizetendő iparűzési adóból. Az geotermálnál a
megtermelt hőt, amit nem tudnak áramellátásra felhasználni, az maradhatna táv hőre, amivel
üvegházakat lehetne fűteni, amibe gyógyszer alapanyagú növényeket termelhetnének. Ez kb. 40 fő
foglalkoztatást tenné lehetővé.
Amennyiben az energia audit megfelel, és az önkormányzat dönt az együttműködésről, egy olyan
energia pontot hoznak létre a településen, ahol olyan irodát alakítanak ki, ami az itt élő embereknek
ingyenesen tájékoztatást nyújtana a saját családi házuk alternatív energia ellátásának lehetőségeiről.
Ugyanakkor az önkormányzat részére olyan elektromos flottát tudnának ajánlani, amit bérelhetnének a
társaságtól az elektromos járművek feltöltéséhez.
Összegezve: a cégnek fontos, hogy az önkormányzattal együttműködve olyan szintre kerüljön, hogy
független legyen minden energiától, elszigetelt módon biztonsággal tudjon annyi energiát termelni,
ami a saját ellátásához szükséges, egyenlőre a lakosság részére ezt nem tudnák biztosítani. Az itt lévő
tiszta energiát ki kell használni, ha már ilyen szerencsések vagyunk, hogy a föld alatt olyan aranyat érő
energiával rendelkezünk, ami soha nem fogy el.
Jelenleg 6 várossal állnak szerződésben, az engedélyeztetések vannak folyamatban – szél erőmű,
geotermál létrehozására, és további településekkel folytatnak tárgyalásokat, egyeztetéseket. A jövőben
16-18 energia parkot tudnak létrehozni az országban. Egy ilyen energia park létrehozása több mint 50
millió Euróba kerül. Amennyiben az alapok itt is olyan jók, hogy a megtérülés 10 év alatt lesz
támogatás nélkül, akkor szülessen döntés ennek létrehozására.
Köszönte a figyelmet kérdés esetén személye és kollégái készséggel állnak rendelkezésre.
Toldi Balázs alpolgármester összefoglalta az elmondottak lényegét. A cég létrehozna a városban egy
energiaparkot, melyhez egy önkormányzati tulajdonú telekre lenne szükségük. Kérdése, hogy
mekkorára becsülik ennek a teleknek a nagyságát? Értelmezése szerint a megtermelt energiát nem csak
az önkormányzat, hanem más szolgáltatók felé is folyósítanák a piaci ár alatt 15-20 %-al, mely árakat
10 évig is fenn tudnák tartani. Ugyanakkor az önkormányzat segítségét kérnék ahhoz, hogy e tárgyban
megnyíló pályázatokra a társasággal közösen nyújtson be pályázatot. Az önkormányzattól nem
kérnének anyagi hozzájárulást ezeknek a beruházásoknak a megvalósításához.
Johann Oscar Gangl megerősítette az alpolgármester úr által összefoglaltakat, erről lenne szó.
Poharelec László képviselő véleménye szerint egy nagyon átfogó előremutató, jól átgondolt
bemutatkozást hallhattunk. A maga részéről javasolta a képviselő-testületnek az együttműködés
elfogadását.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, az Ipari parkban tudnánk szabad területet
biztosítani a társaság számára az energiapark kialakítására. Ez egy elmozdulási lehetőség lenne az
önkormányzat számára.
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A döntési javaslat is arról szól, hogy érdeklődnek a cég ajánlata iránt és utasítják személyét a további
egyeztetéseket lefolytatására az együttműködés feltételeinek kidolgozására. Mivel az audit készítése
ingyenes arról külön nem kell dönteni, akár már el is indítható. Azokat a folyamatokat kell testület elé
hozni, ami testületi döntést igényel és folyamatosan tájékoztatni a testületet a meg tett lépésekről.
Johann Oscar Gangl hangsúlyozta, a képviselő-testület döntésére azért lenne szükség, hogy a cég az
audit készítése során hivatalosan használni tudja a szükséges adatokat, iratokat.
Poharelec László képviselő egyetértett, kerüljön határozatba, hogy az auditkészítéshez szükséges
adatokat a társaság rendelkezésére bocsátják Gyomaendrőd város érdekében.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, látnak e lehetőséget arra, hogy ebből a projektből a
lakosság is valamilyen módon jól járjon. Értelmezése szerint egyenlőre csak a szolgáltatóknak tudják
eladni a megtermelt energiát, és úgy lehet visszavásárolni. Van e lehetőség arra, hogy a lakosságnak
közvetlenül eladják.
Johann Oscar Gangl válaszolva elmondta, egyenlőre nincs rá lehetőség, mert nincs meg a
jogszabályi háttér. A lakosságnak egyenlőre abban tudnak segíteni, hogy létrehoznak egy energia
pontot, ahol tájékoztatást adnak arról, hogyan tudja saját maga a megújuló energiát használni.
Várfi András polgármester az elhangzottak alapján javasolta a képviselőknek, hogy fogadják el a cég
ajánlatát, utasítsák a további egyeztetések lefolytatására, együttműködés feltételeinek kidolgozására.
Az auditkészítéshez szükséges adatokat a társaság rendelkezésére bocsátja.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, amennyiben a testület megbízza a társaságot a
települési audit elkészítésével, úgy az ehhez szükséges adatokat a cég részére át kell, hogy adják.
Megkérdezte, az elkészült auditot szabadon használhatja az önkormányzat, vagy az a cég tulajdona
lesz.
Johann Oscar Gangl válaszolva elmondta, az elképzelés az, hogy az elkészült auditot közösen
használják az önkormányzattal, viszont ha a cég nem felel meg, úgy kedvező áron adnák át az
önkormányzatnak.
További kérdés, hozzászólás nem volt Polgármester felkérte a képviselőket, hogy az elhangzottak
alapján hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
214/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja az SWR Consulting Kft. energia projektre
vonatkozó ajánlatát és utasítja a polgármestert további egyeztetések folytatására és az
együttműködés feltételeinek kidolgozására.
A Képviselő-testület a települési energia audit elkészítéséhez szükséges adatokat a társaság
rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt távozik az ülésről, annak
vezetését átadta Toldi Balázs alpolgármester úrnak. A jelenlévő képviselők száma 9 fő.
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23. Napirendi pont
A 2012. évi „Sport alapra, Ifjúsági” alapra és a”Civil” alapra beérkezett pályázatok elbírálása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a
bizottság döntését a sport alap felosztásáról.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület pályázatot írt ki a 2012 évi sport,
ifjúság és civil alapra. Pályázni csak elektronikus formában lehetett, a pályázati kiírásban és a
pályázati útmutatóban megfogalmazottak alapján. A költségvetési rendeletben az egyes alapok
pályázati keretösszegét az alábbiak szerint határozták meg: ifjúsági alap 210.000 Ft, civil alap melyre
csak meghívásos alapon lehetett pályázni: 1.550.000 Ft és a sport alap 10.400.000 Ft.
A képviselő-testület a civil és ifjúsági alapra beérkezett pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a sport alap felosztását a Pénzügyi,
Gazdasági, Közbeszerzési és Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe utalta. Az
alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület az Ügyrendi bizottság javaslata
alapján dönt.
Határidőig a sport alapra 13 db pályázat érkezett.
A Pénzügyi bizottság a 2012. évi Sport alapból a következő pályázókat az alábbi összegben
részesítette támogatásban.
1 Körös Kézilabda Club Egyesület
450 E Ft
2 Gyomaendrődi Futball Club
4.100 E Ft
3 Gyomaendrődi Judo Klub
650 E Ft
4 KÖRÖS KAJAK SE
1.200 E Ft
5 Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
350 E Ft
6 Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
300 E Ft
7 Kner Tánc,-Sport Egyesület
650 E Ft
8 Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
1.050 E Ft
9 Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép és Szakmunkásképző Iskola DSE
210 E Ft
10 Székely Mihály Modellező és Sportklub
90 E Ft
11 Sánc Röplabda Sportclub
100 E Ft
12 RUMBA Táncsport Egyesület
900 E Ft
13 Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
350 E Ft
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, a sport alap felosztásával kapcsolatban van e hozzászólás.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, a Kihívás napjának megszervezésére van e
külön kijelölve pénzösszeg. A rendezvényt most a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Iskola szervezi,
így valószínű, hogy azt az iskola diáksport egyesületének adott támogatásból kell megszervezni, ez az
összeg viszont erre nagyon kevés.
Márjalaki József bizottsági elnök reagálva elmondta, a bizottság igyekezett minél jobban elosztani a
rendelkezésre álló összeget. Az elmúlt évhez képest átlagban 50.000 Ft-al kevesebb támogatást tudtak
most adni az egyesületeknek.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte maradt e a sportalapban tartalék.
Márjalaki József bizottsági elnök válasza, nem. A felosztható keretet teljes egészében elköltötte a
bizottság.
Jenei László hozzászólásában kérte a képviselőket, hogy gondolják át a Kner Tánc Se. részére
megítélt támogatást. A sportegyesület ma az ország 144 társastánc klubjából a 13. helyen áll. A 40
első helyből az országban nincs Békés megyei. Az elosztásnál nem vették kellően figyelembe, hogy a
sportegyesület minden egyes felkérésnek eleget tett az elmúlt években. Az idén hagyományteremtő
jelleggel megszervezték a tánc világnapi gálaműsort. Országos bajnokságot rendeznek az utánpótlás
korosztály számára, amit még helyi egyesület soha nem rendezett.
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A korrekt megoldás az lenne, ha ugyan annyi támogatást kapna meg ez tánc klub is, mint a Rumba
Táncsport Egyesület. Tudomása szerint arra még nem volt példa, hogy a testület megváltoztatta volna
a bizottság döntését, de itt a lehetőség, hogy precedens teremtsenek rá, és változtassák meg. A
felosztás során értékelni kellene ki az, aki saját bevételt is hozzá tesz a pályázott támogatáshoz. A
Kner Tánc Se maga is komoly saját erőt tesz hozzá, hiszen 1.5 millió Ft-ba fog kerülni ennek az
országos bajnokságnak a megrendezése.
A klub tisztelettel megköszöni azt a támogatást, amit jóváhagyott a bizottság, de kéri a testületet, hogy
bírálja ezt felül, és úgy lenne igazságos, ha a két tánc egyesület azonos összegű támogatást kapna.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal fogadta el
ezt a felosztást. A pályázók közül kilehetne még emelni olyan tehetségeket, akik a város hírnevét
öregbítik és hasonló színvonalas rendezvényeket szerveznek, helyi és országos versenyeken részt
vesznek. Bizonyára mindenkinek kevés az a pénz, amit az önkormányzat ad, de ez egy adható
támogatás, és azt, hogy az önkormányzat ezt ilyen összegben biztosítja, illik tiszteletben tartani.
Jenei László megjegyezte, a döntést tiszteletben tartják, de nem tartják igazságosnak. A jövőben,
amennyiben lesz még ilyen alap, kicsit objektívabban, és az eredményeket jobban figyelembe véve
kellene dönteni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, ezek az arányok, melyek a sportalapnál tükröződnek, már
hosszú évek óta kialakult arányok, és amit bizonyára sokan vitatnak. Ezeket az arányokat lehet, hogy
felül lehet írni, és ki lehet mondani, hogy bizonyos sportegyesületekre nincs szükség, erről a
testületnek kell döntenie. A 13 pályázó egyesület 10 sportágat képvisel, ami igen színes sportéletet
tükröz egy ekkora városban. Sajnos a pénzügyi lehetőségek egyre inkább beszűkülnek, most örülni
kell annak, hogy volt mit felosztani, jövőre nem biztos, hogy lesz.
További hozzászólás a sportalappal kapcsolatban nem volt, felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a
Pénzügyi bizottság döntését a sportalap felosztásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
215/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI.
28.) önkormányzati rendelet 7. § alapján elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntését a 124/2012. (IV.17.) számú határozat alapján a
2012. évi Sport alapból nyújtott pályázati támogatásról.
Határidő: azonnal
A következőkben Toldi Balázs alpolgármester Lehóczkiné Timár Irént az ügyrendi bizottság elnökét
kérte fel, hogy ismertesse az ifjúsági és a civil alap felosztásáról szóló bizottsági döntést.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az ifjúsági alapra 3 pályázat érkezett. Az igényelt
támogatás együttes összege sem érte el a kiosztható 210.000 Ft-ot. A bizottság két pályázónak a kért
maximális összeget megítélte, míg a harmadik pályázó a minimális támogatást – 35.000 Ft-ot kapott,
így az ifjúsági alapba 60.000 Ft tartalék maradt, ami még felosztható.
A civil alapra 9 pályázat érkezett. Az előterjesztésben a Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett
Csoport és az OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület pályázóknál tévesen lett feltüntetve a
bizottság által megítélt támogatási összeg. A bizottság határozata szerint a Mazsorett csoport 250.000
Ft támogatást kapott, míg az OMart Kulturális Műhely 100.000 Ft-ot. A felosztható összeg 1.550.000
Ft volt, melyet a bizottság mind kiosztotta, tartalékba nem maradt.
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Poharelec László képviselő meg kívánta jegyezni, volt a pályázók között olyan egyesület, aki az idén
az egészséges életmód, a szabadidő aktív eltöltése, a természetben végzett testmozgás lehetőségeinek
kihasználását tűzte ki célul, aminek megvalósításhoz a gyulai G-TEKalandpark kiváló lehetőséget
biztosít. Ez a Természetjáró Tájvédők Közhasznú Egyesület volt az, aki annak idején a legjobban
ellenezte Gyomaendrődön a Kalandpark létrehozását, most meg éppen egy vidéki kalandparki
látogatáshoz kér az önkormányzattól támogatást.
A maga részéről ezt nem tudta elfogadni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök reagálva elmondta, ezt a támogatást a Rózsahegyi Kálmán
Ált. Iskola 2. osztályos tanulói kérték. Rendkívüli etikátlannak tartotta gyerekeket összemosni
önkormányzati döntéssel. Előjáróban hangsúlyozta, hogy az egyesület a támogatási kérelmet vissza
fogja mondani, egyéb ok miatt oka fogyottá vált.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként fogadják el az Ügyrendi bizottság
döntését az ifjúsági alap felosztásáról.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
216/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúság egyes kérdéseiről
szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § alapján elfogadja az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntését a 103/2012. (IV.18.)
számú határozat alapján a 2012. évi Ifjúsági alapból nyújtott pályázati támogatásról.
Határidő: azonnal
Ezt követően az ifjúsági alapra pályázó két alapítvány részére javasolt támogatásról kérte a képviselők
döntését. A bizottság által javasolt támogatás a Selyem Úti Óvodáért Alapítvány részére 65 E Ft, míg a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 50 E Ft.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
217/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúság egyes kérdéseiről
szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. § alapján a 2012. évi Ifjúsági alapból a
következő pályázókat
1 Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
65 E Ft
2 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
50 E Ft
támogatásban részesíti.
Továbbá az ifjúsági alap pályázható összegéből 60 E Ft tartalékba helyez.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester a következőkben a civil alap felosztásáról szóló bizottsági döntésről kérte
a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
218/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján elfogadja az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntését a 106/2012. (IV.18.) számú
határozat alapján a 2012. évi Civil alapból nyújtott pályázati támogatásról.
Határidő: azonnal
Ezt követően a civil alapra pályázó alapítványok részére javasolt támogatásról kérte a képviselők
döntését. A bizottság javaslata:
1 Hallható Hang Alapítvány
100 E Ft
2 Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
100 E Ft
3 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
100 E Ft
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú
4 Alapítvány
150 E Ft
5 Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
400 E Ft
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § alapján a 2012. évi Civil alapból a
következő pályázókat
1 Hallható Hang Alapítvány
100 E Ft
2 Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
100 E Ft
3 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
100 E Ft
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú
4 Alapítvány
150 E Ft
5 Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
400 E Ft
támogatásban részesíti.
Határidő: azonnal
Végezetül a támogatottal kötendő egyedi támogatási szerződések Általános Szerződési Feltételeiről
szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal kötendő egyedi
támogatási szerződések Általános Szerződési Feltételeit a következő tartalommal fogadja el:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató
szerződéseihez
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I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendeletében
szabályozott az Ifjúsági Alap,
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai terhére kötött
támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2012. január 1-ét követően megkötött támogatási szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a
támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási
szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával
fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt fogalmak szerint
értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatásban
részesülő természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól,
illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban
köteles a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett köteles a
közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során
kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben
felmerült, igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben
szereplő közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyet az I/1.
pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely
alrendszeréből származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás és záró szakmai
beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató előzetes
engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles a Támogató
teljes nevének, címerének valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a
támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a
Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a
Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Az I/1. pontban
foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket is előírhat melyet a Támogatott köteles
megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles
a Támogató által meghatározott időpontig pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót
benyújtani a Támogató részére a TAMAELSZ13 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett
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tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is terheli, ha a
támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ13 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a
szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés
megnevezését, idejét és bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes
ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve – egyértelműen azonosíthatóak
legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi
elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok
hitelesített digitális másolatait (számla, szerződés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is. A számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés
engedélyezésére jogosult személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatok alapján teljesít
kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és 13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának
szakmai megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének
elemzését, a támogató és a támogatás nyilvánosság előtti megjelenítésének módját, illetve amennyiben
az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz
csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és
kiadást feltüntető – költségtervét tartalmaznia kell. A Kedvezményezett - amennyiben a támogatási cél
megvalósítását nem veszélyezteti - a költségvetésben meghatározott fősoraiban lefelé korlátlan
mértékben, felfelé maximum 20 %-ának megfelelő mértékben térhet el. A 20 %-ot meghaladó mértékű
eltéréshez a Támogató írásbeli engedélye szükséges. A módosítási kérelemet az ok felmerülését
követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD12 jelű
elektronikus űrlapon.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett által benyújtott
költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a Kedvezményezett köteles a különbözet
mértékével a saját forrás, az egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követően, de
legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD12 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az
elszámolás időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a
Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen elkészített beszámoló esetén 5 napon
belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló
elfogadásáról 30 napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó
bizonylatokat a szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megőrizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene egyéb, a megszüntetésére
irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, illetve
átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. §-ában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb
szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
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25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója,
a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Áht. vhr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő változásokról (ideértve az
adószámának – adóazonosító jelének –, illetve a társadalombiztosítási folyószámla számának
változását is), továbbá az Áht. vhr. 83. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek
megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 83. § szerinti esetekben a Támogató által
megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás
célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és ezzel
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére
haladéktalanul írásban bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb
szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra, amely a szervezet jogi személyisége megszűnését
eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult
helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során
eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a pénzügyi-számviteli dokumentumok
és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől
a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet
vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a támogatási szerződés
felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal elállni, azt
felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használja
fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási
döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más
jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és
ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési
kötelezettségeinek nem tesz eleget;
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g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató által megjelölt határidőn
belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott
határidőn belül nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht. vhr., vagy más jogszabály
előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a támogatás visszamenőleges
hatállyal történő visszavonása esetén a teljes támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a
támogatás jövőre nézve történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon részét visszafizetni, amelyet
jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a
folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási szerződés módosítása,
felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a
jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos
mértékű – visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában meghatározott kamatfizetés terhe mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából keletkezik, a támogatás
visszafizetése a fizetésre megállapított határidőig kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni a visszafizetésre irányuló
felszólításban megjelölt határidőig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével
késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám 53200125-11062402-0000000) köteles
teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem
teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás
benyújtásával érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály, vagy felügyeleti intézkedés a
támogatás alapját biztosító előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú
nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete, az
Áht., az Áht. vhr., valamint a Támogató költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására
vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás
között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal (a Sport alapra pályázók
támogatása esetében) kötendő egyedi támogatási szerződést a következő tartalommal fogadja el:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/2012.
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Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
Költségvetési előirányzat) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap
pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2012. (II. 23.)
Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt
pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 2012. évi Sport Alapból elnyerhető
támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a
jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben
a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA]
támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató
szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató
honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a
Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja
azonban nem lehet korábbi, mint 2012. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban
2012. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott
feltételek mellett.
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A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 2012. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta
és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját
benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{Ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba
lépését követő 15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2012. szeptember 15 és 20-a között kerül
folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő
15 napon belül kerül folyosításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben
hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen
Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet
és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri
és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF
a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek
kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
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5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója Tóthné Rojík Edit oktatási előadó (tel.: 66-386-122/124-es mellék, fax: 66-283-288,
email: oktatasugy@gyomaendrod.hu) A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon
megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és
elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján,
a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k)
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
……….…………
Döntéshozó
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat
egy eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű
űrlapon beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető
által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
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VIII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatottal (az Ifjúsági és Civil alapra
pályázók támogatása esetében) kötendő egyedi támogatási szerződést a következő tartalommal fogadja
el:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/2012.
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
Költségvetési előirányzat) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet Ifjúsági Alap pályázati rendszerét szabályozó 5. § alapján, Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete 88/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek, a
2012. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO]
azonosító
számon
regisztrált
projekt
javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a
[DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
<--- a fenti az Ifjúsági Alap bevezetője, a következő a Civil Alap bevezetője -A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
Költségvetési előirányzat) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil
Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2012.
(II. 23.) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 2012. évi Civil Alapból
elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a
jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben
a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA]
támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
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A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató
szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató
honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a
Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja
azonban nem lehet korábbi, mint 2012. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban
2012. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott
feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének
napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 2012. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta
és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját
benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
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5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben
hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen
Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet
és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri
és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF
a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek
kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója Tóthné Rojík Edit oktatási előadó (tel.: 66-386-122/124-es mellék, fax: 66-283-288,
email: oktatasugy@gyomaendrod.hu) A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon
megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és
elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján,
a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k)
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
………………………
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
……….…………
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Döntéshozó
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat
egy eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű
űrlapon beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető
által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, a Kft. benyújtotta a testület felé a 2011 évi beszámolóját, valamint a 2012
évi üzleti tervét. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 2420 ezer forint. Az eszközök és
források értéke egyezően 25.338 ezer Ft. A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a
felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles
napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére
megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló, az üzleti terv elfogadását,
valamint a felmentvény megadását.
Betkó József a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke bejelentette, hogy a bizottság április 4-i ülésén a
témát megtárgyalta, és javasolja Fekete József ügyvezető részére a felmentvény megadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kft. alapító okiratának módosítását, a
társasági szerződést a cégbíróság bejegyezte, így ettől kezdve többszemélyes társaságról beszélhetünk.
Toldi Balázs alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, elsőként a 2011 évi
beszámoló elfogadásáról hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2011. évről szóló
beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 25.338 ezer Ft.
A társaság 2011. évi mérleg szerinti eredménye 2420 ezer Ft.

331

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. 2011. évben képződött
nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék
képzésére használhatja fel.
Határidő: azonnal
Ezt követően a felmentvény megadásáról kérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
Határidő: azonnal
Végezetül a kft. 2012 évi üzleti tervének jóváhagyását javasolta a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2012. évi üzleti tervét az
alábbiak szerint:
GYOMAKÖZSZOLG KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
2012. év üzleti terve
Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Szolgáltatások
Marketing terv
Működési terv és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv

I. Vezetői összefoglaló
A GYOMAKÖZSZOLG KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos
által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomendrőd város települési szilárd
hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére.
Működteti a gyepmesteri telepet, és a hulladékudvart.
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2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község
önkormányzata (1%), és 2012.06.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%) tulajdonrészt
vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési
szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe.
Vevőkör
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt
működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a
vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű” hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy
lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az
időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.
A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételének
minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.
II. A vállalkozás általános bemutatása

1..

A cég elnevezése
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2.

A cég székhelye
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.

3.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

25000000 HUF

A változás időpontja: 2011/12/22

4.

A cég adószáma
Adószám: 13794602-2-04.

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai a tulajdoni hányad feltüntetésével: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 73%,
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%.
A GT 13 fő részmunkaidőben alkalmazottal látja el feladatait, teljes munkaidősre átszámítva 6,6 fő,
mely feladatokat alapításkor a tulajdonos határozott meg. A feladatkör szerint a cég Gyomaendrőd
város területén a települési a szilárd hulladék gyűjtésére, intézményesített befogadó helyre
történő szállítására szerveződött.
A GT küldetése alapján - Gyomaendrőd Város Önkormányzata feladataival és céljaival összhangban tiszta, szép megjelenésű városkép alakítására, folyamatos fenntartására szerveződött, gyarapítva
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ezzel a város kultúráját. E tevékenységével kedvezően motiválja a város lakossága, valamint a város
vendégeinek közérzetét, hangulatát, városról alkotott megítélését.
A vállalkozás célja Gyomaendrőd város lakossága a város intézményei, továbbá a városban és
Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő
szolgáltatás biztosítása. A GT. eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az
alkalmazotti állomány számára munkahely megtartása, a munkafeltételek újratermelése és permanens
korszerűsítése.
A cég filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak inspirálása a
jelzett célokkal való azonosulásra, a személyi beállítódások (attitűdök) célirányos formálása a célok
eléréséhez.
A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 %
mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % mértékig
folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) – gazdasági
tevékenységet.
III. Szolgáltatások
A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- települési szilárd hulladék szállítása a város lakosai részére,
- települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő Testülete határozza meg. Ennek értelmében:
- a lakosok számára megállapítja a térítendő havi minimális ürítési
gyakoriságnak az adott szezonra vonatkozó mértékét,
- a hulladékgyűjtő edények térfogata alapján meghatározza az ürítési díjakat,
ezzel együtt a helyi önkormányzat által térítendő díjkompenzáció mértékét.
IV. Marketing terv
A GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi
önkormányzatnak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopol helyzetbe
került. Ezzel együtt kvázi „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő
paramétereit a tulajdonos határozza meg, másrészt a költségvetésében a feladatok ellátásához jelentős
díjkompenzációt finanszíroz.
A GT marketing terve a cégalapítás óta eltelt viszonylag rövid idő miatt - tekintve, hogy a
gyomaendrődi lakosság egy jelentős hányada egyelőre „új adóformának” tekinti a hulladékszállítási
díjakat – a következőkre irányul:
- a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
- a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű
használata,
- illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
- egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.
A szolgáltatás igénybevétele elsősorban azokra a városrészekben élő lakosokra alapozható, akik
szilárd burkolattal rendelkező utcák mentén laknak.

334

A kommunális rendszer fejlesztésének általános céljain kívül tehát a hulladékszállítás kvázi teljeskörűségéhez, ezáltal a város tisztaságának biztosításához is fontos a szilárdburkolatú úthálózat
bővítése. A szolgáltató a lakosság számára rendszeresen ad információkat:
- a helyi „Gyomaendrődi Hírmondó” hasábjain,
- verbális kommunikáció útján egyrészt a díjbeszedő által, másrészt
a telephelyen történő befizetések díjbefizetések alkalmával a szolgáltató
munkatársai által.
V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat (tulajdonos) a
társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza
meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a:
- munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt ( szervezeti felépítés ).
A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 4 csoportot irányít:
- szállítás- anyagmozgatás,
- ügyvitel – pénztár,
- gyepmester,
- könyvelés.
A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői
értekezleteket tart, amelyeken beszámoltatja a csoportvezetőket, majd a saját, valamint a lakosság és a
tulajdonos által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák
megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer működik
(teljesítmények dokumentálása „vonalkód rendszerrel”, költségvetés, pénzügyi- számviteli
bizonylatok, elektronikus archívumok stb.).
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város területén történik. A szolgáltatás igénybevevői
névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram
segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási
lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges
hulladékszállító járműveket a GT számára bérbeadási szerződés alapján a GYOMASZOLG KFT
biztosítja. A járműveket a bérbeadó a telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi,
gondoskodik a gépek felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A GT
személyzete a járműveket a napi munkaidő kezdésekor átveszi, a munkaidő végén átadja az
üzembentartó számára. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és
anyagmozgatási csoportvezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől
begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre szállítja.
A város területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk.
Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a
teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik.
A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot
befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik. Ezeket az adatokat a GT
ügyvezetője hetenként értékeli a havi ütemezésű tervadatok szintre-hozása által. A közterületekről
történő hulladék elszállítás szintén heti ütemterv alapján valósul meg.
A díjbeszedő a negyedéves teljesítmények alapján a „vonalkódos informatikai rendszerből” nyeri a
számlázáshoz szükséges adatokat. A számlázás gépi úton - az adatoknak a nyilvántartó rendszerből a
hordozható számlaadó rendszerbe való elektronikus „áttöltése” útján történik.
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A díjbeszedő és a telephelyi pénztáros két hónapos követelés állománynak megfelelő készpénzt
szed be negyedév időtartam alatt. Ezt követően a beszedési időtartam (újabb két hónap) ciklikusan
ismétlődik. A szolgáltatás ellenértéke beszedése kapcsán a díjbeszedő számlát ad a vevőnek és
készpénzt vesz át a vevőtől.
A gyepmesteri tevékenységet 2 fő alkalmazott látja el, akik egyrészt begyűjtik, és a telephelyre
szállítják a közterületen elhullott állatok tetemeit, másrészt átveszik megsemmisítésre a lakosság által
átadott állati tetemeket. A telephelyen - a jogszabályban előírt időtartamig - őrzik és ellátják a kóbor
ebeket.
A gyepmesteri tevékenység kiadásait a helyi önkormányzat a tárgyévet követő év elején - a tárgyévi
költségek teljes összesítése alapján - ellentételezi a GT számára. A GT – ot terheli a feladat
kiadásainak megelőlegezése (~6-6,5 mFt/év).
A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az
alábbi séma szerint alakult.

Ügyvezető igazgató
Ügyvitel - pénztár cs.
Könyvelési cs.
- ügyviteli alkalmazott
- operátor (bérmunka)

Szállítás- anyagmozgatási cs.

Gyepmesteri cs.

- csoportvezető
- gépkocsivezetők
- rakodók.

- gyepmester
- segítő

(bérmunka)

A lakossági hulladékszállítás szolgáltatásának igénybevétele elsősorban azokra a városrészekben élő
lakosokra alapozható, akik szilárd burkolattal rendelkező utcák mentén laknak. A cég a
gyűjtőjárművel nem megközelíthető utcák lakói számára speciális hulladék-gyűjtő zsákokat
forgalmaz. Ezeket - megtöltést követően - a lakosoknak kell a „menetrendszerű” gyűjtőjáratok
útvonalába kihelyezni (elvinni) a hulladék elszállíthatósága végett.
A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen
rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális
helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.. 1 –től egy korszerű bérleményi épület igénybevételével
maradéktalanul megoldódik.
VI. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat – a vállalkozásokra és magán személyekre - a
mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi előírásoknak megfelel.
További bevételi forrás a lakótelepek csoportokba verbuvált közösségének a rendeletben előírt
vevőnkénti rendszerbe vétele, az illegális „hulladéklerakásoknak „
- szigorúbb ellenőrzéssel - való feltárása és szankcionálása. Ez utóbbi már nem csupán a GT feladata.
1. sz melléklet .
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség
eljárással)
adatok E Ftban

Üzleti terv 2012
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző
év

Tárgyévi terv

Változás az
előző év %-ban

a

b

c

d

e

1

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

336

71721

104749

146

Aktivált saját teljesítmények értéke
II. (±03+04)
III. Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
IV. (05+06+07+08+09)
Személyi jellegű ráfordítások
V. (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VIVII)
Pénzügyi műveletek bevételei
VIII. (13+14+15+16+17)
Pénzügyi műveletek ráfordításai
IX. (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
B. EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
C.
EREDMÉNY (±A±B)
X. Rendkívüli bevételek

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
E. (±C±D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
G. (±F+22-23)

2745

2800

102

47114

78829

167,3

18921
356
5348

19120
400
5200

101
112,3
97,2

2727

4000

73,34

95

95

100

95

95

2822

4095

2822
402
2403

4095
614
3481

2403

3481

XI.
D.

16
17
18
19

Keltezés:

153

2012. március 31.
a vállalkozás
vezetője
(képviselője)

Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolójának, valamint a 2012. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft tárgyidőszaki mérleg
szerinti adózás előtti eredménye -10.697 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 482.605
ezer Ft.
A Pénzügyi bizottság a beszámolót, az üzleti tervet elfogadását és felmentvény megadását javasolja a
képviselő-testület számára.
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Fekete József ügyvezető igazgató elmondta, mindhárom társaság beszámolóját, és üzleti tervét
igyekeztek úgy összeállítani, hogy valós, hiteles számokat mutassanak a testületnek. A jövő évi
elképzeléseket szövegesen is értékelték, melyekbe összehasonlításra is lehetőséget adó számadatokat
is közöltek.
Kérte, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló határozat a törvényi előírásoknak megfelelően
tartalmazza a mérleg főösszegét is és, hogy a mérleg szerinti eredményt tartalékba helyezik.
Nagyné Perjési Anikó képviselő, mint a Kft. Felügyelő bizottságának elnöke elmondta, a bizottság a
mérleg elfogadásával kapcsolatban kétszer ült össze. Az első alkalommal kiegészítő adatokat,
dokumentumokat kértek, melyet megkaptak, így a második alkalommal már elfogadásra javasolták a
mérleget és javasolták a felmentvény megadását az ügyvezető számára.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy a Gyomaszolg Kft-nek mely tevékenységei pluszosak,
és melyek, amelyek a mínuszt termelik.
Fekete József ügyvezető igazgató válaszolva elmondta, a 2010 évhez képest, 2011-ben az építőipari
tevékenységnél nem volt változás kb. 70 millió Ft volt az árbevétel, a hulladékszállítás, parkgondozás,
ingatlangazdálkodás tekintetében sem volt változás. A temetkezés, temető-fenntartási tevékenységnél
viszont 7 millió Ft mínuszt lehet felmutatni. A belvíz-csatornázási tevékenységnél szintén 7 millió Ft a
mínusz. A készbeton értékesítésből 2011-ben 13 millió Ft az árbevétel hiány. Összességében 30 millió
Ft árbevétel hiánya keletkezett a Kft-nek 2010-ről 2011 évre. E mellett a személyi állomány nem
csökkent a költségek növekedtek.
2010-ben volt egy 17 millió Ft-os rendkívüli bevétele a Kft-nek – telek értékesítéséből – ami pluszba
vitte az egyébként akkor is mínusz 10 millió Ft eredményt felmutató gazdálkodást.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha valamelyik tevékenysége mínuszos a Kft-nek,
akkor azt be kell fejezni. Az idei évben a jelenleg mínuszos tevékenységeket vagy pluszossá kell tenni
az üzleti tervben, vagy megszüntetni azokat.
Fekete József ügyvezető egyetértett, a 2012 évi üzleti tervet igyekeztek ennek megfelelően
összeállítani.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket külön
szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, a felmentvény megadásáról és az üzleti terv elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a Kft. 2011. évi beszámolóját elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évről
szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 482.605 ezer Ft.
A társaság 2011. évi mérleg szerinti adózás előtti eredménye -10.697 ezer Ft.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület az ügyvezető részére a felmentvény megadásával kapcsolatban egyhangú 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a 2012 évi üzleti tervet egyhangú, 9 igen szavazattal jóváhagyta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti
tervét az alábbiak szerint:
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
2012. év üzleti terve
Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Marketing terv
Működési terv és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló
Az egykor „Gyomaendrőd Városi Tanács Költségvetési Üzeme” cégnévvel működő gazdasági
szervezet KFT társasági formában 1991 évben kezdte el működését. Napjainkig a gazdasági
társaságnál több lényeges szervezetalakítás történt, melyek alapvetően a cég profiljának és árbevétele
módosulásával függtek össze.
A GT a tevékenységi köre alapján:
- ipari park,- ingatlan bérbeadással és értékesítéssel
- építőipari kivitelezéssel,
- hulladékszállítással,
- temetkezési vállalkozással (kegyeleti szolgáltatás), és temetőfenntartással,
- belvizes csatornák és műtárgyak létesítésével karbantartásával foglalkozik.
A GT szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és
mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány
kistelepülés önkormányzata.

339

A GT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető
igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú
felügyelő bizottságot delegál.
II. A vállalkozás általános bemutatása
1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám:04-09-001752
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:
1992/03/31

2.

A cég elnevezése
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3.

A cég rövidített elnevezése
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.

4

A cég székhelye
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

5

A létesítő okirat kelte
1991. december 19.

6.

A működés befejezésének időpontja
határozatlan

7

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

139630000 HUF

azaz egyszázharminckilencmillió-hatszázharmincezer HUF.
8.

A képviseletre jogosul(tak) adatai
Fekete József ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Székely Zsuzsanna)
5650 Mezőberény, Békési út 19/a.
Adóazonosító jel: 8328280450
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2011/09/01
Jogviszony vége: 2016/08/30

9.

A könyvvizsgáló(k) adatai
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Molnárné Vajó Katalin (an.: Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy utca 1/1.
Jogviszony kezdete: 2011/02/25
Jogviszony vége: 2015/02/24
10.

A felügyelőbizottsági tagok adatai
Marton Dániel (an.: Kecskeméti Mária)
5500 Gyomaendrőd, Körösi Cs. S utca 25.
Jogviszony kezdete: 2010/11/05
Jogviszony vége: 2014/11/30
Márjalaki József (an.: Gonda Ilona Mária)
5502 Gyomaendrőd, Egressy utca 5.
Jogviszony kezdete: 2010/11/05
Jogviszony vége: 2014/11/30
Nagyné Perjési Anikó (an.: Tóth Klára)
5500 Gyomaendrőd, Pásztor J utca 23.
Jogviszony kezdete: 2011/02/25
Jogviszony vége: 2014/11/30

11.

Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai azonosítószám: 0-4--03-000138

12.

A cég statisztikai számjele
10665387-4120-113-04.

13.

A cég adószáma
Adószám: 10665387-2-04.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1991/12/30

14.

Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogutód cég(ek) adatai
Átalakulás módja: kiválás
Cégjegyzékszám:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2006/10/10

15.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma
11733120-26653897-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 1995/12/12.
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Gyomaendrőd (5500 Gyomaendrőd, Fő u. 173179. ) kezeli.
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53200125-11086473-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/21.
A pénzforgalmi jelzőszámot az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomaendrődi
Kirendeltsége (5500 Gyomaendrőd Kossuth Lajos utca 20.) kezeli.
16.

A tag(ok) adatai
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
HU-5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 1991/12/19

A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT. 1991
évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató KFT cégnevet
viseli. 2006. júniusában a gazdasági társaságból kiválással létrejött a GYOMAKÖZSZOLG KFT. A
GYOMASZOLG Ipari Park KFT tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
A cég főbb tevékenységi köre:
- magas-és mélyépítő ipari kivitelezés,
- építőipari és szakipari munkák,
- betonkészítés és helyszínre szállítás,
- szállítás és anyagmozgatási feladatok,
- ipari terület bérbeadása és őrzése,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése,
- hulladékszállítás,
- önkormányzati utak kezelése,
- árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak vízkezelése,
- temető fenntartás,
- temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás),
- a Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.
A GT működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné Gyomaendrőd város és környéke építészeti
kultúráját, a város ipari parkját, és a helyi önkormányzat vagyoni értékeit. Küldetésének tekinti
továbbá a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé,
tisztábbá és gazdagabbá tételét, a tartalom és forma harmóniájának elősegítését, a természeti és
földrajzi adottságokhoz való életviteli igazodást. A fentiek által javítani kívánja a város image –ét, az
itt élő lakosok és a várost látogatók hangulatát, közérzetét.
A GT célja, Gyomaendrőd város lakossága, a város intézményei, továbbá a városban és Gyomaendrőd
környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás
biztosítása. Célja továbbá a GT. eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemek) jelzett
feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a
dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek permanens korszerűsítése.
A GT filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak a jelzett
célokkal való azonosulása, azonosíttatása, a személyi beállítódások és attitűdök célirányos formálása.
A GT a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a hazai
viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A közel 6 éve tartó recesszió egyrészt
súlyosan érinti az építőipart, másrészt a Gyomaendrőd város és környékén az un. „periféria hatás” is
kedvezőtlen feltételeket nyújt.
A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út - járda – parkoló
fenntartás, temető korszerűsítés, stb.), azonban a fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi az
önkormányzati források folyamatos apadása.
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A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges
pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok
eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing
tevékenység folytatásával látszik csak biztosítottnak, ezért új iroda beindítása történt a városban a fő
úton.
A vidéki hulladék szállítás megtartására a konkurens cégek piacbővítő törekvései miatt továbbra is
nagy figyelmet kell fordítani. Egyre nehezebb a valós ráfordításokat az árban érvényesíteni.
A cég legfontosabbnak ítélhető erőssége, hogy a munkamegosztásban a működésben jól
„összeszokott” alkalmazotti állománnyal rendelkezik. (Nincsenek „kiskönyves”, ideiglenesen
alkalmazott munkavállalók.) A cég kompetenciáit alapvetően a tulajdonos határozta meg, de
viszonylagos önállósággal is rendelkezik.
A cég saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a
Gyomaendrődi Ipari Park. 2011 júniusában átadásra került az inkubátor ház is, várhatóan több kezdő
vállalkozásnak az üzletviteléhez, ill. termeléséhez biztosít lehetőséget a gazdasági recesszió
megszűntével. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és
egyéb vagyontárgyak. A Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 sz. alatti telephelyről készített fotók az 1 sz.
mellékletben találhatók.
III. Marketing
Fontos cél, hogy a GT rendelkezzen hosszú távú, előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a
vállalkozás számára az egyes marketing eszközök összhangját a kommunikációval. Egységes képet
kell alkotni, mely kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a
folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal
rendelkezzenek.
Kockázat elemzés:
Fel kell mérni, hogy az értékesítési piacon melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével
kell a stratégiát kialakítani, milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen
erősségeket kell kihasználni.
Erősségek:
- szakképzett, tapasztalattal rendelkező szakember gárda
- bejáratott üzemmenet
- széles spektrumú referencia kör
- kedvező technikai feltétel
- elkötelezett tulajdonos
Gyengeségek:
- kedvezőtlen üzleti fekvés
- elmaradt fejlesztés miatti lemaradás
- konkurencia nagysága
- szezonális ingadozás (építőipari tevékenység)
- gyenge gazdasági környezet
- minőségi korlátok kiküszöbölése
Lehetőségek:
- pályázati lehetőség
- alvállalkozói lehetőségek kihasználása
- gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése
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- megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia
- szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése
Veszélyek:
- szűkülő pályázati forrás
- Eu-s pályázatok során kötelező közbeszerzési eljárás
- beruházási kedv minimális
- agresszív versenytársak
Gyomaendrőd városban jelenleg 29 olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó és
nem lakó épület építése”. Összességében 68 vállalkozás folytat olyan építőipari tevékenységet, amely
azonos profilú a GYOMASZOLG KFT valamelyik szakipari profiljával ( pl.: hideg-vagy meleg
burkolás, tetőfedés stb.)
TEAOR sz.

A tevékenység megnevezése

A konkurens vállalkozások
száma Gyomaendrődön
1./
4120
Lakó és nem lakó épület építése
29
2./
4299
Egyéb építészet
15
3./
4311
Bontás
1
4./
4312
Építési terület előkészítése
1
5./
4333
Padló –és falburkolat
4
6./
4334
Festés üvegezés
7
7./
4339
Egyéb befejező építés
2
8./
4391
Tetőfedés
9
Összesen:
68
A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de elsősorban a fizetőképes kereslethez
mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a makrogazdasági előrejelzések alapján - rendkívül
nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási források szűkössége, az önkormányzati pénzeszközök
vásárló értékének folyamatos csökkenése, továbbá a lakosságnak az építőipari szolgáltatások
igénybevételére való hajlandósága a csökkenése miatt. A munkanélküliség az alacsony jövedelmek és
a növekvő rezsiköltségek miatt az elmúlt 7-8 év alatt drasztikusan leromlott a családok költségvetése,
ezáltal a fizetőképes kereslet.) Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik. A
gazdaságra vonatkozó prognózisok szerint 2012 évben az építőiparban az előző évi gazdasági
mélypont szintjén érzékelhető még mindig a kereslet alakulása. A marketing stratégiánkat az előzőek
figyelembe vételével célszerű kialakítani.
A vidéki települések közül az alább jelzett településeken végzünk a helyi önkormányzatok megbízása
alapján hulladékszállítási feladatokat.

Település
(2008 év)
Csárdaszállás
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Örménykút

GYOMASZOLG
kft. részére
Lakások térítendő nettó
száma
díj
[Db]
[Ft/lakás/hó]
460
494
555
513
595

218
334
213
305
106

A piac megtartása érdekében nyomott árakon kényszerülünk a hulladékszállítási munkát elvállalni. A
konkurens cégek megnevezése és a Békés megyei piac megosztása a 2. sz. mellékletben bemutatott
térképen látható.
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A GT a Gyomaendrődi Hírmondó hasábjain havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét, szakipari
kapacitásait. Természetesen verbális kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég szolgáltatásait.
Évente egyszer országos és megyei lapban, továbbá interneten nyújtunk valamilyen céges információt,
valamint különféle rendezvényeken jelenünk meg prospektussal és információkkal a tevékenységi
körünkről. Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég ismeretterjesztő fórumoknak, egyesüléseknek.
A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi
tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat visszanyerni, azt erősíteni,
megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.
Építőipari részlegünknél fontos:
-

vízszintes és függőleges burkolatok felületképzésénél a minőség javítása,
munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási idejének
csökkentése,
ügyvezető - művezető - szakmunkás koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal az átfedő (
redundáns) mozzanatok kiiktatása, az „állásidő” csökkentése.

Temetkezési vállalkozásnál fontos:
-

a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség fokozása,
ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése,
a szolgáltatások körének gyarapítása, teljes körű ügyintézés .

Vidéki és alvállalkozói minőségben végzett hulladékszállításnál:
-

a települési önkormányzatokkal a koordináció javítása,
vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása,
ügyfélszolgálati tevékenység fokozottabb figyelme,
a szolgáltatói magatartás elsajátítása, annak tanulása.

Alvállalkozói feladatkörben végzett munkák esetében az időbeli pontosság és a határidős teljesítések
követelményeinek több esetben nem tudott a cég eleget tenni. Építőipari árajánlatok szolgáltatásánál a
gyorsabb kidolgozás és a több alternatívás ajánlatok előzetes előkészítése a legfontosabb vevői igény.
Ezen követelmények teljesítésével tervezzük a cég image – ét javítani, és az építőipar piacán a piaci
részesedésünket a konkurensek rovására mérsékelten növelni. A korábbi években a jelzett
hiányosságok kedvezőtlenül motiválták a vevői megítélést.
Az alkalmazott áraink költség alapú árak. Építőipari árajánlatok megrendelésre történő
szolgáltatásakor - a csökkenő kereslet miatt - fel kell készülnünk az áralkukra és a cég számára „a még
elfogadható ár” gyors kalkulációjának kidolgozására. A költség alapú árképzés miatt csekély
mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására.
Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése
2012. május hónapban használatba vételi engedélyt kapott, aktiválásra került. A támogató hatóság záró
ellenőrzést folytatott le, mely alapján a projekt megvalósulási időszakot lezárta, megkezdődött a
fenntartási időszak.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft kezdő és új vállalkozások részére kínálja inkubátorház és kapcsolódó
létesítményei bérletét.
Jelenleg betelepült vállalkozás a Lourdes Honey Kft. A Scarpe Lourdes Kft helyett 2011.10. hótól a
beruházó újonnan alapított kezdő vállalkozása bérel 2 üzemcsarnokot és 1 irodacsarnokot.
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A vállalkozó technológiai fejlesztést hajtott végre mézcsomagoló kapacitását kialakította, termelését
megkezdte. A piaci igények növekedése esetén 2 további csarnokhelyiségre bérleti igényét írásban
jelezte.
További megkeresések:
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (ITDH utódja) részéről 5-10 ezer m2-es csarnokra kaptunk
megkereséseket.
Villamos ipari alkatrészeket gyártó vállalat külföldi exporttermelése növelésére keresett telephelyet. A
tárgyalások az exportmegrendelések realizálódásáig egyeztetés szintjén maradtak.
Elektronikai alkatrészeket szétszerelő üzem átmeneti elhelyezésre, alapanyagok tárolására egyeztetés
kezdődött. A beruházó tevékenységét várhatóan első félévben kezdi meg, amennyiben a pályázata
elfogadásra kerül.
Csomagolóanyag gyártó üzem részéről tárolási területre vonatkozó igény érkezett. Ezen igény
nagyobb volumenű munkák esetén eseti jelleggel jelentkezne.
Kovácsoltvas termék előállító vállalkozás telephelyet keresett. A tárgyalások a tevékenységhez
szükséges engedélyek beszerzéséig jutottak. Az engedély kiadása a tevékenységre kétséges, mivel
rendkívül szélsőséges tevékenység gyakorlásáról lenne szó.
Szállítással foglalkozó vállalat tárolóhely bérleti igénnyel keresett meg minket. Ugyanezen vállalat
informatikai tevékenységéhez 2 irodahelyiségre bérleti igénnyel lépett fel. A vállalkozó jelenleg
elemzi saját piaci helyzetét és várhatóan társpartnerrel kívánja megvalósítani.
Heveder és kötélgyártó vállalat kapacitás-kihelyezés okán mutatott érdeklődést az inkubátorház
használatára, azonban ezen igénybevétel tovább tárgyalása még nem történt meg.
Busztárolás céljából megyei nagyvállalat jelzett igényt az ipari parkban, vagy az inkubátorház
területén bérleti vagy vételi lehetőségre. Első körös tárgyalások megtörténtek. Amíg az érdeklődő cég
az előző tárgyalási helyén a tulajdonviszonyi kérdésekben nem tud érdemlegesen megoldást találni,
addig napolja az egyeztetést.
Faipar és bútoripari vállalat kizárólagos bútorlap-tárolás és lapszabászat okán érdeklődik átmeneti
jelleggel, azonban ezen stádiumon túl a tárgyalások nem jutottak.
Varroda mutatott érdeklődést mintegy 20 fő munkahely teremtésére az inkubátorházban 1 csarnok és
kiszolgáló helységei bérletére. A tárgyalások rövidesen megkezdődnek ez ügyben.
Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható, hogy
az érdeklődés mérsékelt, aminek nem az az oka, hogy akár a bérleti díj vonatkozásában, akár a
biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) nem lenne megfelelő.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft megragadott minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté
váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába kerüljön ki az
ismeret.
Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett a Csabai kolbászfesztiválon, nagyalakú
hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb
cikkekkel.
A MFB felé kezdeményeztük befektetői környezet vizsgálatát.
Felhasználtuk más ipari parkok tapasztalatait.
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Az inkubátorház gazdasági kimutatása:
2011 évben bevétel
Bérbeadási bevétel:
Támogatás feloldás:
Összes bevétel:

1.298.394.1.668.977.2.967.371.-

2011 évben kiadás
Rezsi, hirdetés: 450.541.Könyvvizsgálat:
100.000.Projektkönyvvizsgálat
Amortizáció:
3.500.372.Fizetett kamat: 1.055.999.18 milliós hitel kamata
Irányítási költség:
391.493.Központi irányítás felosztása bevétel arányosan.
Összes kiadás: 5.498.405.2011 évi eredmény: - 2.531.034.A Kft elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele.
Jelenlegi bérletbeadási arány egész területre viszonyítva 33,94 %-os.
Darfü vállalásunk fő indikátorai:
Fő indikátorok:
1. év
Új vállalkozások száma (lezárt
évvel nem rendelkező)
Megvalósulás
Az inkubátorház
kihasználtságának növekedése
(m²)

2. év

3. év

4. év

5. év

0

1

4

4

4

1

-

-

-

-

529

1058

1110

1200

1513

642

-

-

-

-

3

6

8

9

11

1

-

-

-

-

Megvalósulás
Új inkubátorház kialakítása
esetén a betelepülő
vállalkozások száma (csak
kezdő vállalkozás)
Megvalósulás

A jelenlegi piaci ismereteink szerint az indikátorvállalások túlzottnak bizonyulnak, de ezek
módosítására egységes európai uniós irányelvek miatt a támogató hatóságnál tárgyalásaink alapján
nincs lehetőség.
IV. Működési terv és szervezeti felépítés
Az ügyvezető igazgató végzi a gazdasági társaság irányítását és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
helyi önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot
delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:
- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt (szervezeti felépítés).
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A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető irányítja műszaki és gazdasági tevékenységet ellátó 4
csoportot és a gazdasági vezető alá tartozó ügyviteli szervezetet.
- ügyviteli ( igazgatás,- könyvelés,- munkaügy) állomány,
- építőipari csoport,
- szállítás, anyagmozgatás, telephely fenntartás,
- temetkezési vállalkozás, temető fenntartás.
A koordinációs rendszer értelmében az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői
értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat. A feladatok ellátásánál jellemzően az
írásbeli koordinációs rendszer működik (Pl. munkamegrendelés, költségvetés, pénzügyi- számviteli
bizonylatok, munkalapok, stb). A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági
társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakul jelen állapotban, azzal a megjegyzéssel,
hogy az elkövetkező időszakban jelentős szervezeti és gazdasági racionalizálás várható, mely a
munkaszervezetet módosítja.

Ügyvezető igazgató

Gazdasági vezető

Ügyviteli állomány
munkaügy, iktatás,
adóügyiönkormányzati
kapcsolatok
Könyvelés,
számlázás- pénztár
vagyongazdálkodásleltár
raktár

Építőipari
csoport
kőműves,
burkoló,

Szállítás,
anyagmozgatás
gépjármű
és
munkagép
vezetők,
járműkarbantartás

takarítás

ács, asztalos,
lakatos
egyéb szakipar

ügyintézés

segédmunkások

kalkulációárajánlat-tervezés

lakásgazdálkodás

nyers
készítés,
telephely
üzemeltetés.

Temetőfenntartás
temetkezés
temetőfenntartás,

kegyeleti
szolgáltatás,
beton kegyeleti cikk ért
halott szállítás.

1. A céghez címzett munkamegrendeléseknél az írásbeli koordináció a követelmény. A munka
megrendeléseket - a vevői igények alapján - árajánlatok szolgáltatása, árajánlatok elfogadása
események előzik meg. Vevői megrendelők vagy részletesebb vállalkozási szerződések kötése
alapján kezdődnek a vállalkozási tevékenységek. Építőipari munkamegrendelések esetében az
árkalkulációt a kalkulációs csoport végzi. A vállalási árat építőipari normatáblázatok és a
szakipari csoportokra vonatkozó (általános költségeket is tartalmazó) rezsi/óradíjak alapján
határozzuk meg. A GT rendelkezik előre (általában egy évre) meghatározott (fajlagos)
egységárakkal. (pl.: nyers beton árak, temetkezési szolgáltatások és temetőüzemeltetés
ártarifái stb.)
2.

A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a
költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a
csoportvezetők koordinálják. Rutinszerűen nem végezhető összetettebb feladatok esetén a
kivitelezési munkákat: - ügyvezető, /- építésvezető (kalkulációs csoport), / - művezető
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(csoportvezető) / - szállítási csoportvezető, / - felelős műszaki vezető, /- műszaki ellenőr, / indokolt esetben tervezővel kiegészített, vagy az előzőek célszerű kombinációja személyi
összetételű munkaértekezlet előzi meg. A kivitelezés során a jelzett team, támogatja,
koordinálja, rendelkező mozzanatokkal irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szakipari
csoportokat. A munkák logisztikai kiszolgálása: a kalkulációs csoport, művezető,
anyagbeszerző és raktáros team feladat ellátásával realizálódik. Az anyagkezelés,
szállítmányozás, raktározás bevételezés, kiadás ügyviteli rendjében kizárólag az írásbeli
koordináció működhet. (számviteli törvény, bizonylati elv).
3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet –
egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással (pl.: beton eladás), vagy
jogszabályban rögzített normák szerint végrehajtandó műszaki átadás- átvételi eljárással.
4. A vállalási szerződésben meghatározott naturális teljesítést követően történik az elvégzett
munka (termék) leszámlázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása,
számviteli könyvelése.
A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen
rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek.
V. Pénzügyi terv
A GT éves mérlegsoros eredményterve:
Üzleti Terv 2012
(Eredményterv )
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség
eljárással)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző évi
tény

Tárgyévi terv

a

b

c

e

Változás
az előző év
%-ban

1
2

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

169094

213668

126,4

3

I.

169094

213668

126,4

4

3

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása
±

85

0

5

4

2819

3200

6

II.

2904

3200

7
8

III.

Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés

59502
6401

31000
6401

52
100

9

5

Anyagköltség

68463

72835

106,4

10
11

6
7

Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

23598
4831

23728
4600

100,6
95,2

12
13

8
9

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6235
16002

7300
16000

117
100

Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
(±03+04)
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113,5
110,2

14
15
16
17
18

IV.
10
11

Anyagjellegű ráfordítások
(05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések

12

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

104,5
119129

124463

67552
3971

71193
3520

105,4
88,6

19489
91012

20500
95213

105,2
104,6

11777
22858

13620
14704

64,3

6057

6057

100

-13276

-132

115,6
19
20
21
22

VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség
eljárással)
adatok E Ftban adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
13

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés

25
26

14

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége

27
28

15

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége

29
30

16

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

31
32

17

23
24

33

Előző évi terv

Tárgyévi terv

e

e

Változás
az előző év
%-ban

52,5
1903

1000

7411

7411

9314

8411

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei
VIII. (13+14+15+16+17)

350

100
90,3

34
35

18

36

19

Befektetett pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások

38

20

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
értékvesztése

39
40

21

37

142
1056

1500

7411

7411

43
44

X.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai
(18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek

45
46

XI.
D.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

47

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

-10697

2000

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,
22 részesedésre

0
-10697

0
2000

-10697

2000

41

IX.

42

B.

48
49
50
51
52

C.

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
(±F+22-23)

100
101,7

8467

8911

847

-500

-12429

-632

1732

2632

1732

0
2632

Gyomaendrőd. 2012 04 10
Fekete József
ügyvezető-igazgató
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011 évi egyszerűsített éves beszámolójának, valamint
a 2012. évi üzleti tervének az elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Zöldpark Kft. is benyújtotta a 2011 évi beszámolót és
közhasznúsági jelentést, valamint a 2012. évi üzleti tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti adózás előtti eredménye 0 forint. Az eszközök és források értéke
egyezően 6.967 ezer Ft.
A véleményező bizottság javasolja a beszámoló és az üzleti terv elfogadását, valamint a felmentvény
megadását Gurin László ügyvezető részére.
Toldi Balázs alpolgármester összegzésként elmondta, az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak el kell
gondolkodni azon, hogy a veszteséges Kft-ket hogyan tudják helyzetbe hozni, megfelelő mennyiségű
munkához juttatni. Ha nem akarnak fölöslegesen pénzt pumpálni olyan társaságba, ami piaci
tevékenységet végez, akkor a jövőre vonatkozóan azon kellene gondolkodni, hogy a tervezett
beruházások kapcsán, hogyan tudja a Kft-t preferálni, hogy az részt vegyen a munkálatokban.
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket külön-külön szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2011. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően
6.967 ezer Ft.
A társaság 2011. évi mérleg szerinti adózás előtti eredménye 0 Ft.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Gurin László ügyvezető a 2011. év
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Kft. 2012. évi üzleti tervét az
alábbiak szerint:
ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD NONPROFIT KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu
2012. év üzleti terve
Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Marketing terv
Működési terv
Szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek
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I. Vezetői összefoglaló
2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati
tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely közhasznú
és nonprofit.
A cél szerinti tevékenysége:
- főtevékenysége: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterületkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/
- közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének szakszerű
- szervezési- irányítási feladatainak ellátása
- intézménytakarítás
- könyvelés /vállalkozási tevékenység/
- zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/
-

A cég szolgáltatásainak igénybevevői: Gyomaendrőd Város Önkormányzata és
intézményei, és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

A KFT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely a cég vezetésére ügyvezető igazgatót
nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő
bizottságot delegál.
II. A vállalkozás általános bemutatása
A KFT 2009. január 1-én kezdte meg működését.
A KFT 10 fő alkalmazottal látja el feladatait, melyek a következők /KT. rendeletek alapján/
- parkfenntartási munkák:
- Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék
- összegyűjtése, elszállítása lerakóba.
- Cserjék metszése, gondozás
- Sövénynyírás,
- Rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása
- Egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás
- Edényes muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra, öntözés
- „túraútvonal” karbantartása
- Csemetekert létrehozása, gondozása,
- Intézménytakarítás:
- önkormányzati intézmény takarítása /vállalkozók háza, polgármesteri hivatal/
- rászorulóknak tűzifakuglizás, rakodás szállító járműre kiszállítás házhoz
2012. évben a korábbi tevékenységekhez átszervezés miatt új tevékenységek kerülnek:
- holtágak kezelése /márciustól/
- Városi sportcsarnok üzemeltetése/ júniustól/
Ezen tevékenységekhez a működési forrás nem ismert.
2012. január 1-ével vezető váltás történt, az eddigi ügyvezető cégvezető státuszban végzi munkáját, és
új ügyvezetőt nevezett ki az önkormányzat.
A vállalkozás célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél megvalósításához
üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek szakszerű üzemeltetése,
működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám
mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek korszerűsítése.
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A cég filozófiájának a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése a város
lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakításával.
III. Marketing
Az előző években az interneten és a helyi sajtóban hirdette tevékenységét a KFT, továbbá verbális
kommunikációs csatornákon keresztül is eljutott.
IV-V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat (tulajdonos) a
társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza
meg és szabályozza a szervezetre:
- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt (szervezeti felépítés).
A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést a cégvezető végzi az
önkormányzattal kötött éves szerződés alapján. A közmunka irányítása a polgármesteri hivatal által
meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki. A munkamegosztási rend
alapján a cégvezető több csoportot irányít:
1. parkfenntartás, zöldterület kezelés,
2. takarítás
3. Közmunkaszervezés, irányítás,
4. holtág kezelés
Cégvezető

Parkfenntartás, zöldter.kez.
szervezés
Holtság kezelés
Parkfenntartó
vízgazd. gépkezelő
gépkezelők

Takarítás
takarítók

Közmunka
közmunkások

1. Az önkormányzattal által kötött szerződésben foglaltak elvégzése, illetve igény esetén egyéb
feladatok elvégzése, írásbeli jelzés alapján.
2. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a
költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a cégvezető
koordinálja.
A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése a cégvezető feladata.
3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet – egyszerűsített
formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.
4. A vállalási szerződésben meghatározott módon történik az elvégzett munka leszámlázása, a
naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása, számviteli könyvelése.
A KFT jelenleg Gyomaendrőd, Sallai u. 2.sz. alatt működik, de 2012. első félévében a központosítás
érdekében a cég székhelyére települ vissza. A székhelyen rendelkezésre áll a működéshez szükséges
infrastruktúra /iroda, raktár, gépek elhelyezéséhez szükséges terület/.
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Vagyonvédelmi szempontból folyamatosan őrzött terület.
VI. Pénzügyi terv
A KFT éves mérlegsoros eredménytervét az 1 sz. melléklet tartalmazza.
A parkosítás-, zöldterület kezelés költségeit a 2011 évi adatok (bázis) igénybevételével terveztük. A
bázisszemléletű tervezés alapján a 2012 évre kalkulált éves nettó árbevétel mértéke: 15.691.339
[Ft/év].
A takarítás szolgáltatás 2012 évre kalkulált nettó árbevétele: 3.600.000 [Ft/év].
Gyomaendrőd, 2012. 04. 10.
Fekete József
ügyvezető igazgató
VII. Mellékletek
1.sz. melléklet
Eredményterv 2012
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ftban

ÜZLETI TERV 2011
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

Előző évi terv

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyévi
terv

C

d

E

1
2

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

20906

3
4

I.
3

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±

20906

0

19291

5
6

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)

0

0

0

7

III.

8
9

5

Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség

10
11

6
7

Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

12
13

8
9

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

14
15

IV.
10

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség

16
17

11
12

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

18

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

19

VI.

Értékcsökkenési leírás
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19291

25510

1549

3311

2461

2905
225

1622
107

6441
31088

0

110
8268
39466
638

4190
14827
100
3844

0

18771
187

20
21
22

44

VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

-173

0

-2308

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ftban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
23
24

13

25
26

14

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége

27
28

15

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége

29
30

16

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

31
32

17

33
34
35

Előző évi terv

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyévi
terv

C

d

E

3

2

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei
VIII. (13+14+15+16+17)
Befektetett pénzügyi eszközök
18 árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

36
37

19

38
39

20
21

40
41

IX.

42

B.

3

0

2

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

2

ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai
(18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII-IX)

2

0

2

1

0

0
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2

44
45

X.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

46
47

D.
E.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

43

48
49
50
51
52

C.

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,
22 részesedésre
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22G. 23)

-172

0

172

172

172
0

0
0

172
-2136

0
0

0

-2136

0

0

-2136

Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Zöldterület gazdálkodási feladat ellátására utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek
fenntartásáról, valamint a vízelvezetési és vízrendezési feladatokról. A Zöldpark Nonprofit Kft az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, nettó árbevételének több mint 80 %-a, a tulajdonostól
származik. A társasággal kötött 3 éves szerződés lejárt, szükségessé vált a tulajdonos és a Kft. közötti
jogi kapcsolat felülvizsgálata.
A feladat ellátása történhet megállapodás keretében, vagy úgy, hogy a zöldterület gazdálkodás
ellátásával megbízza a társaságot, utasítja a tevékenység elvégzésére. Az ÁFA mértékének változása
miatt a jövőben érdemes megvizsgálni azt a lehetőséget is, hogy az Önkormányzat önállóan működő
költségvetési intézményt alapít, és ezen keresztül végezteti el a munkát.
A Kft alapítása során, a szerződés előkészítése kapcsán a megállapodás előnyei és maga a tervezet a
Képviselő-testület, illetve a bizottságok előtti bemutatása megtörtént. A feladat ellátására a Kft. nem
csak visszterhes szerződés alapján kaphatja meg a felhatalmazást, hanem az egyszemélyes tulajdonos
önkormányzat utasítási jogának gyakorlása alapján is.
Az Önkormányzat a feladat ellátásra történő utasítás esetén a szükséges alapvető financiális eszközt
biztosítja, így a munkabért és annak közterheit továbbá az egyéb szükséges hátteret. Amennyiben a
Kft-t a feladat ellátására utasítja az Önkormányzat, úgy nem keletkezik az ÁFA tv. hatálya alá tartozó
szolgáltatás, viszont a feladat ellátásáért felelős önkormányzat elveszíti a visszterhes szerződéses
kapcsolat előnyeit, így pontos terület meghatározás, minőségi kifogások kezelésének lehetősége, stb.
Meg kell jegyezni, hogy az Önkormányzat ezeket nem vagy csak nagyon közvetett úton tudta
érvényesíteni, mely leginkább alátámasztja, hogy nem hagyományos piaci a kapcsolat.
A Pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy utasítsa a tulajdonában
álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. a zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda
gondosságával történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat ellátására a 2012-es költségvetési évben
az utasítás megadását követő időszakra bruttó 16.325.760 Ft-ot biztosítson, havi egyenlő részletekben.
Poharelec László képviselő a döntési javaslat elfogadását javasolta a képviselőknek.
Toldi Balázs alpolgármester a döntési javaslat kiegészítéseként kérte, hogy a kft negyedévente
számoljon be a rendelkezésére bocsátott összegnek a felhasználásáról, az elvégzett feladatokról. Ennek
tükrében a 2012 évi üzleti tervet is vizsgálja felül a kft, és azt dolgozza át a soron következő testületi
ülésig.
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Dr. Csorba Csaba jegyző meg kívánta jegyezni, hogy az önkormányzatnak, mint a társaságok
tulajdonosa, érdemes lenne elgondolkodnia, hogy nem e lenne célszerű egy könyvvizsgáló kezébe
összevonni a könyvvizsgálói feladatok ellátását, még ha külön gazdasági társaságokról is van szó.
Toldi Balázs alpolgármester a döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra, miszerint
utasítsák a Kft-t, hogy negyedévente számoljon be a rendelkezésére bocsátott összegnek a
felhasználásáról, az elvégzett feladatokról. Továbbá a 2012 évi üzleti tervét vizsgálja felül, és azt
terjessze a képviselő-testület soron következő ülésére.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a tulajdonában álló, zöldterületek,
parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat
ellátására a 2012-es költségvetési évben az utasítás megadását követő időszakra bruttó
16.325.760 Ft-ot azaz Tizenhatmillió-háromszázhuszönötezer-hétszáhatvan Ft-ot biztosít, havi
egyenlő részletekben.
A képviselő-testület utasítja a Kft-t, hogy negyedévente számoljon be a feladat ellátásra
biztosított pénzösszeg felhasználásról, és az elvégzett feladatokról. Továbbá utasítja a kft.,
hogy a 2012 évi üzleti tervét vizsgálja felül és azt terjessze be a képviselő-testület soron
következő ülésére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Fekete József ügyvezető
28. Napirendi pont
Inkubátorház
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az előző testületi ülésen a képviselő-testület a
kiegészítését, újra tanulmányozását kérte az Ipari Csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok
hasznosítására tett intézkedés bemutatása tárgyú beterjesztésnek.
Fekete József ügyvezető elkészítette a kért tájékoztatást, melyből olvasható, hogy a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. kezdő és új vállalkozások részére kínálja az inkubátorházat és a hozzá kapcsolódó
létesítmények bérletét. Jelenleg egy újonnan alapított kezdő vállalkozás bérel 2 üzemcsarnokot és 1
irodacsarnokot.
Nagyné Perjési Anikó képviselő felhívta a testület figyelmét, mint ahogy az ügyvezető úr is leírta, a
jelenlegi piaci ismeretek szerint az indikátorvállalások túlzottnak bizonyultak, melyek módosítására az
egységes európai uniós irányelvek miatt a támogató hatóságnál nincs lehetőség. Amennyiben ezeket az
indikátorokat nem tudják produkálni, úgy esetlegesen előfordulhat, hogy vissza kell fizetni a kapott
támogatást. Kérte a testületet, hogy segítsék a Kft. ebben a törekvésben, hogy teljesíteni tudja a
vállalását.
Poharelec László képviselő véleménye szerint ez az inkubátor ház olyan hagyatéka a testületnek, ami
még a következő testületnek is gondot fog okozni. Felelőtlen döntés volt az előző testület részéről,
nagyon sokba kerül az önkormányzatnak és hosszú ideig nem fog pénzt hozni. Az előző évre
kimutatott mínusz 2 millió Ft eredmény ténylegesen nem annyi, hanem ennek többszöröse.
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Toldi Balázs alpolgármester megítélése szerint a felelősök keresése helyett inkább megoldást kellene
keresni az inkubátorház hasznosítására. Jó gazdához méltón a testületnek is próbálkozásokat kellene
mutatni ebbe az irányba. Célszerű lenne, strukturálisan elmozdulni valamilyen irányba, le kellene
szűkíteni azokat a szakterületeket, amelyekre befektetőt szeretnénk találni, a marketing és reklám
tevékenységet célirányosan ebbe az irányba elmozdítani, piackutatást végezni a környező
településeken, és így talán hamarabb tudnánk eredményt elérni. Minél többet kell foglalkozni az
inkubátor ház kérdésével, mert komoly problémáknak lehet a forrása.
További hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Ipari Csarnok hasznosításáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2012. május 31. napjáig bízta meg
Vass Ignácot a Liget Fürdő Kft. vezetésével. A Fürdő zavartalan működése érdekében a testületnek el
kell dönteni a vezetői tisztség betöltésének módját, megbízás, vagy pályáztatás útján kívánja e
betölteni az ügyvezető igazgató álláshelyet.
A Pénzügyi bizottság úgy foglalt állást, hogy továbbra is a jelenleg megbízott Vass Ignác urat
javasolja a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető álláshely betöltésére, 3 év
időtartamra. A Bizottság felkéri a Polgármester Urat, folytasson további tárgyalásokat a bérre és egyéb
juttatásokra vonatkozóan, amit szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Poharelec László képviselő, mint a Kft Felügyelő Bizottságának elnöke véleménye szerint a jelenlegi
fürdő vezető igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél kevesebb támogatást kérjen, a fürdőt a
vendégek és a helyi lakosság megelégedésére működtesse. Kérte a képviselőket fogadják el a
Pénzügyi bizottság javaslatát, 2014. december 31. napjáig bízzák meg Vass Ignácot az ügyvezetői és a
főmérnöki feladatok ellátásával, hogy nyugodtan tudjon dolgozni, felkészülni az idei szezonkezdésre.
2014. szeptember, október hónapban pedig írják ki a pályázatot az álláshelyre.
Nagyné Perjési Anikó képviselő javasolta a képviselőknek hozzanak döntést, mert május 31. napjával
a megbízatás lejár, indul a szezon, a nyári programokat meg kellene tervezni, el kellene indítani. Nem
a május 31-i testületi ülésen kellene ebben a kérdésben dönteni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, semmilyen problémája nincs Vass Ignác
személyével, sőt még az is elgondolkodtató, hogy az a néhány év kiesés, milyen hibás döntés miatt
következett be. Kérdésként vetette fel, hogy ha tudták, hogy május 31. napjával lejár a megbízatás,
akkor miért az áprilisi ülésen van napirenden.
Poharelec László képviselő jogosnak tartotta a kérdést, személye már több ülésen is felvetette, hogy
dönteni kellene a fürdő vezetőjének kérdésében. A mai ülésen dönteni kellene, nem az utolsó
pillanatban. Amennyiben nem lesz a fürdőnek ügyvezetője, úgy neki június 1-én kötelessége lesz a
cégbíróságnál bejelenteni, hogy nincs ügyvezető.
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Márjalaki József bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a Pénzügyi bizottság egyhangú 4 igen
szavazattal fogadta el a fent említett javaslatot.
Vaszkó Katalin gyomaendrődi lakos a helyi lakosok véleményét tolmácsolva elmondta, örülnek
annak, hogy Vass Ignác visszatért a Liget Fürdő élére, és maximális odaadással végzi a munkáját.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint, nem ártana, ha egy ügyvezető nem 2-3 éven keresztül,
hanem akár hosszabb időt, akár 5 évet dolgozna egy kft.-nek az élén. Ennyi idő kellene ahhoz, hogy
teljesíteni tudja az elképzeléseit. Azért sem javasolná, hogy változtassanak a fürdő vezetésén, mert az
ismét egy új gondolat, új elképzelés. Volt már a fürdő élén egy jó pár új vezető, és bizony nem igen
haladt előre, talán még inkább visszafele.
Javasolta, hogy maradjon a jelenlegi ügyvezető, hogy mennyi időre azt majd a testület eldönti.
Felkérte a Pénzügyi bizottságot, hogy a javadalmazásra is tegyenek javaslatot.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, amennyiben a testület megszavazza Vass Ignác további 3
évre történő megbízását, úgy a bér és egyéb juttatásokról Polgármester úrnak kellene az egyeztetést
lefolytatni, és a soron következő ülésen dönteni. Addig pedig a jelenlegi bére illetné meg.
Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslattal élt, miszerint Vass Ignácot bízzák meg a Liget Fürdő
Kft. ügyvezetőjének 2015. december 31. napjáig. A megbízási szerződés kidolgozására bízzák meg a
Polgármestert és a soron következő ülésen döntsenek.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a javasolt időponttal már egy másik ciklusba
nyúlna át a megbízás, véleménye szerint csak a mostani testületi ciklusba kellene gondolkodni.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, ez a testületi ciklus 2014. októberig tart, mindenképpen
gazdasági évben kellene gondolkodni, nem képviselői ciklusba, ennek a Kft-nek azt követően is jól
kellene működnie. Javasolta akkor a 2014. december 31. napját, ami átnyúlik a cikluson, de legalább a
gazdasági évet le tudja zárni.
További hozzászólás, javaslat nem volt, javasolta a képviselőknek határozatban rögzíteni, miszerint
megbízzák Vass Ignácot 2012. június 1. napjától 2014. december 31. napjáig a Liget Fürdő Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátásával. Megbízzák Várfi András Polgármestert, hogy a megbízási
szerződés részleteit dolgozza ki, és azt terjessze be a képviselő-testület soron következő ülésére.
Felkérte a képviselőket szavazzanak, felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – minősített többség hiányában - az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
233/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többség hiányában / 6 igen szavazat, 3
tartózkodás/ nem támogatja Toldi Balázs alpolgármester javaslatát, amely szerint a képviselőtestület Vass Ignác Gyomaendrőd, Hősök útja 10. sz. alatti lakost bízza meg 2012. június 1.
napjától 2014. december 31. napjáig a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásával.
Határidő: azonnal
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30. Napirendi pont
Endrődi hídhoz vezető járda mellet padkarendezés és korlátépítés
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét, ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2011. nyarán az Endrődi Hármas Körös
Híd környezetében járdaépítési beruházást valósított meg.
Az engedélyező hatóság 2011. szeptember 22-én helyszíni szemlét folytatott le az elkészült
építménynél és az alábbi hiányosságot észlelték: A járda közút felőli padka részén a járdaburkolat és a
korlát közötti területen belső korlátot kell elhelyezni, vagy padkarendezést kell elvégezni 2012.
március hó 31-ig.” Az előírt munkálatok közvetlen oka az, hogy az elkészült járdaszakaszok és a 46.
számú főút közötti terület jelentősen alacsonyabb, mint a megépült járda szintje, ezért az egy esetleges
melléfutás esetén igen könnyen személyi sérülést okozhat.
Járdaszakasz mellett 42 m hosszúságban zúzottkővel történő padkarendezésre és 20 m
korlátelhelyezésre van szükség.
A munkálatokra kapott árajánlat alapján a beruházás bruttó 260.304 Ft-ba kerül. Bár a 2012 évi
költségvetésben nem került elkülönítésre hasonló jellegű beruházásokra keretösszeg, azonban a
munkálatok elvégzése mindenképp szükséges mivel egy esetleges baleset esetén az Önkormányzatot
erkölcsi és anyagi felelősség is terhelheti
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Endrődi
hídhoz vezető járda melletti padkarendezést és korlátépítést tartalmazó beruházást támogassa, a
beruházáshoz szükség 260.304 Ft összegű forrást a városgazdálkodási szakfeladatra elkülönített
költségvetési keret terhére biztosítsa.
Hozzászólás hiányában Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Endrődi hídhoz vezető járda melletti
padkarendezést és korlátépítést tartalmazó beruházást támogatja, a beruházáshoz szükség
260.304 Ft összegű forrást a a városgazdálkodási szakfeladatra elkülönített költségvetési keret
terhére biztosítja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
A Körös étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög étterem előtti közterületeken
elhelyezett építmények használata
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Körös étterem 2008. évben írásban kérte, hogy az épület
Áchim utca felöli részén 30 m2 nagyságú területen vendéglátó-ipari előkert üzemeltetéséhez építményt
helyezzen el. Az építmény elhelyezéséhez az engedélyt megkapta.
Az étterem az épület környékén saját költségből járdafelújítást végzett, a környezetébe illően
cementkővel burkolttal látta el azt. Az elvégzett és igazolt felújítási költségek (660 ezer Ft)
beszámításra kerültek a 2008-2009-2010-2011 évi közterület-használati díjba.
A Dreher Söröző a 1990-es évek elején kapott építési engedélyt, hogy a közterületen 10 m2 nagyságú
területen vendéglátó-ipari előkertet üzemeltessen. A söröző közterület-használatának ellenőrzése során
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megállapítást nyert, hogy 2006 – 2010. években nem fizetett közterület-használati díjat. A közterülethasználati szerződés megkötésére 2011. évtől kötelezve lett a söröző.
A Domszög Kft. a Hídfő u. 2. szám előtti parkoló közterület használatára, vendéglátó-ipari előkert
üzemeltetésére engedélyt kért 2010. évben határozott időtartamban. Az engedély 2010. augusztus 31.
napjával lejárt. A közterület-foglalás lejártát követően a vendéglátó-ipari kert egy része el lett bontva,
az „Algida” felirattal ellátott bódé viszont nem. A Domszög Kft. részére kiszámlázásra került az
engedélynélküli közterület – használat díja 2011. január hónapban a 2010. szeptember-októbernovember és december hónapokra vonatkozóan. A Kft. vitatja a közterület-foglalásra kiszámlázott
díjat, tekintettel arra, hogy az „Algida” bódé 2010. szeptember 1. napjától az április 1 és október 1.
közötti időszakokban kerékpártárolóként funkcionál.
A Kft. saját költségén 2011. évben az étterem előtt 92 m2 nagyságú területen cementkővel burkolta le
a járdát, továbbá a parkoló területéből 34 m2-t. A társaság a közterület burkolását balesetveszély,
csapadékvíz elvezetése és esztétikai okokra hivatkozva végezte el. Az elvégzett munkák értéke az
aszfaltburkolat felszedésével együtt 10 -12 ezer forint/m2 között változhat, amely a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. árai alapján lett meghatározva. Az elvégzett munkák összértéke ennek megfelelően: 92 m2 x
10 – 12 ezer forint/m2 = 920 – 1.104 ezer forint között változhat.
A fenti közterület-használatokkal kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy a tulajdonos
Önkormányzat által engedélyezett vendéglátó-ipari előkert építmények határozatlan időre való
elhelyezése esetén a közterület-használat díjának megfizetése csak a tényleges vendéglátó-ipari előkert
üzemeltetése időszakára vonatkozik, vagy a tárgyév teljes egészére. Az önkormányzati rendelet nem
tesz különbséget a vendéglátó-ipari előkert használati díjában a tényleges vendéglátás, illetve a
szabadtéri szezonon kívüli időszak tekintetében. Az elhelyezett építmény a használattól függetlenül
foglalja a közterületet.
A Körös étterem és Szálloda valamint a Dreher Söröző ügye annyiban tér el a Domszög Kft-től, hogy
az előbbi kettő esetben az építmények elhelyezésére korlátozás nélkül kaptak engedélyt, az utóbbi
esetben azonban csak meghatározott ideig. 2011. évi rendeletmódosítást követően április 1. napjától
október 1. napjáig ingyenes a közterület-foglalás.
A Városfenntartó bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a döntési javaslatok 1-2 pontját 1 igen, 1
nem,1 tartózkodás mellett elutasította, 1 fő nem szavazott.
1. A Körös étterem és Szálloda valamint a Dreher Söröző közterület használatát azonos módon
elbírálva a Domszög Kft. ügyével ki kell számlázni a használati díjat az érintett időszakra
vonatkozóan. A közterületek használatának rendjéről szóló 37/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet
alapján a vendéglátó-ipari előkert használati díja havonta 800 Ft/m2+ÁFA.
2. A Körös étterem és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög Kft. közterületen elhelyezett
építményei használatára a használati szerződést az építmény elhelyezésének teljes időtartamára meg
kell kötni. A használati szerződésben rendezni kell a 2010. szeptember 1. napjáig visszamenő
időszakot. A Domszög Kft. esetében az igazolt járda felújítási munkák költségeit be kell számítani a
közterület- használati díjba.
Arnóczi István János képviselő jelezte, hogy a Wesselényi u. 2. sz. alatt a közterületen lévő
építményt is be kell venni ebbe a körbe.
Kérdése volt továbbá, hogy a közterületen - járdán, kerékpárúton elhelyezett kerékpártárolókra milyen
szabályok vonatkoznak.
Dr. Csorba Csaba jegyző a Wesselényi u. lévő építménnyel kapcsolatban elmondta, azután fizettek
közterület foglalási díjat, és el fogják bontani, visszaállítják az eredeti állapotot.
Poharelec László képviselő bejelentette személyes érintettségét és kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
Toldi Balázs alpolgármester kérte a képviselőket döntsenek a kizárásról. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
235/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Poharelec László képviselőt kizárja a Körös étterem
és Szálloda, a Dreher Söröző valamint a Domszög étterem előtti közterületeken elhelyezett
építmények használata tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
/ Poharelec László képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 8 fő. /
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslat 1. pontjáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi elutasító döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Körös étterem és Szálloda valamint
a Dreher Söröző közterület használatát azonos módon elbírálva a Domszög Kft. ügyével a
használati díj kiszámlázásra kerüljön az érintett időszakra vonatkozóan.
Határidő: azonnal
A következőkben az Alpolgármester a döntési javaslat 2. pontjáról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 2 igen, 6 tartózkodás mellett az alábbi elutasító döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Körös étterem és Szálloda, a
Dreher Söröző valamint a Domszög Kft. közterületen elhelyezett építményei használatára a
használati szerződés az építmény elhelyezésének teljes időtartamára megkötésre kerüljön.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Közterületeken elvégzendő burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezése
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Domszög Kft. (Hídfő u. 2.) és a Gold Menü Kft.
(Szabadság tér 6. ) kérelmeket nyújtottak be közterületek burkolattal való ellátásához. Továbbá a Gold
Menü Kft. kéri a Rideg Zoltán és Sabján László által beadott kérelmek támogatását, a Fészek Panzió
előtti parkoló területének növelését.
A kérelmek a Képviselő – testület 2012. március 29.-i ülésére be lettek terjesztve. A kérelmekhez
kapcsolódóan Kmetykó János főépítész szakvéleményt készített, amely az ülés előtt március 28.-án
kelt, így az előterjesztés annak ismerete nélkül készült el. Tekintettel a szakvéleményre a Képviselő –
testülete az előterjesztést levette a napirendről, és kérte az áprilisi ülésre való beterjesztést.
Az ismételt előterjesztést a Városfenntartó bizottság megtárgyalta és elutasította a döntési javaslatokat.
Nem javasolja hozzájárulni a kért burkolási és parkoló bővítési munkák engedélyezéséhez.

363

Toldi Balázs alpolgármester tájékoztatásul elmondta, hogy időközben a Gold Menü Kft. a Szabadság
tér 6. előtti közterületen dohányzóhely kialakítására irányuló kérelmét visszavonta. Ennek megfelelően
csak a Hídfő u. 2. alatti közterület burkolásának kérelméről, illetve a Szabadság tér 6. alatti parkoló
bővítésről kell a képviselő-testületnek dönteni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a Hídfő u. 2. alatti kérelemről hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a kérelmet támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Domszög Kft. (Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. )
Gyomaendrőd, Hídfő u. 2. szám előtt lévő önkormányzati közterületen (6280/1 hrsz.) az
előterjesztéshez mellékelt fotón megjelölt kb. 40 m2 nagyságú terület burkolásának ügyében
az előterjesztéshez melléklet Kmetykó János főépítész által készített véleményezésben leírt
feltételek vizsgálatát követően hozza meg a döntését.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Fészek Panzió előtti parkoló bővítéséről szóló döntési javaslatról kérte a
képviselők döntését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete figyelemmel Kmetykó János főépítész által
készített véleményezésben leírtakra nem járul hozzá, hogy a Rideg Zoltán (Gyomaendrőd,
Hősök útja 9/1.) és dr. Sabján László (Gyomaendrőd, Kálvin János u. 9. ) gyomaendrődi
lakosok a Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen (1597/4
hrsz.) lévő parkolót bővítsék.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester a szavazás eredményére figyelemmel, mivel a testület elfogadta a parkoló
bővítésének engedélyezését, ezért szükséges lenne az így kieső zöldfelület pótlásáról is dönteni.
Javasolta, hogy a hivatal tegyen javaslatot arra, hol lesz visszaállítva ez a zöldfelület.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint, ha a járásközpont helyét itt akarják a hivatal
épületében kialakítani, akkor lehet, hogy további parkoló kialakításra is szükség lesz.
Dr. Timár Andrea osztályvezető hangsúlyozni kívánta, hogy a Fészek Panzió előtti parkoló
bővítéséről szóló döntési javaslat arról szólt, hogy nem járul hozzá a testület a bővítéshez, melyet el is
fogadott a képviselő-testület.
Nagyné Perjési Anikó képviselő számára nem volt egyértelmű, hogy miről szavaznak. Személye arról
szavazott, hogy igen kapja meg a hozzájárulást a parkoló bővítésre, melyre mindenképpen szükség
lenne ahhoz, hogy az ott lévő országzászlót méltó módon meg lehessen közelíteni egy-egy március 15i rendezvény alkalmával. Ezzel ez a terület szépen rendezhető lenne.
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Toldi Balász alpolgármester elnézést kért, valószínűleg figyelmetlenül olvasta el a döntési javaslatot.
Arról szavaztatta a testületet, hogy járuljanak hozzá a parkoló bővítéséhez.
Megkérdezte Jegyző urat, van e lehetőség a döntési javaslatról újra szavazni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az ismételt szavazásra a Szervezeti és Működési
Szabályzat lehetőséget biztosít. Mivel a képviselők előtt félreérthető volt a szavazásra bocsátott
döntési javaslat ezért, ha a képviselő-testület újra kíván szavazni, akkor annak nincs akadálya.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, milyen jogkövetkezményekkel jár, ha a Főépítész
véleményével ellentétesen szavaznak.
Dr. Csorba Csaba jegyző a Főépítész egy véleményt adott, amit a testület felülbírálhat.
Építésrendészeti akadálya nincs a parkoló bővítésnek.
Toldi Balázs alpolgármester felolvasta a parkoló bővítésről szóló döntési javaslatot, amely szerint
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte figyelemmel Kmetykó János főépítész által készített
véleményezésben leírtakra nem járul hozzá, hogy a Rideg Zoltán (Gyomaendrőd, Hősök útja 9/1. ) és
dr. Sabján László (Gyomaendrőd, Kálvin János u. 9. ) gyomaendrődi lakosok a Gyomaendrőd,
Szabadság tér 6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen (1597/4 hrsz. ) lévő parkolót bővítésék.
Megjegyezte, hogy azok a képviselők, akik nemmel szavaznak, azok hozzájárulnak a parkoló
bővítéséhez, tekintettel arra, hogy a döntési javaslatban nemleges javaslat szerepel.
A képviselő-testület által leadott szavazatok száma 5 nem szavazat, 3 tartózkodás.
Toldi Balázs alpolgármester a szavazás eredményéből megállapította, hogy a képviselő-testület
hozzájárul a parkoló bővítéséhez, és kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete figyelemmel Kmetykó János főépítész által
készített véleményezésben leírtakra hozzájárul, hogy Rideg Zoltán (Gyomaendrőd, Hősök útja
9/1.) és dr. Sabján László (Gyomaendrőd, Kálvin János u. 9. ) gyomaendrődi lakosok a
Gyomaendrőd, Szabadság tér 6. szám előtt lévő önkormányzati közterületen (1597/4 hrsz.)
lévő parkolót bővítsék. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg visszavonja a 239/2012.(IV.26.)
Gye. Kt. határozatát.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Ifjúsági lakótelepen új játszótér építése
/ Arnóczi Isván János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 7 fő./
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Poharelec László önkormányzati Képviselő Úr 2010
októbere óta a tiszteletdíjait az Ifjúsági lakótelepen egy új játszótér építésére ajánlotta fel. A jelenleg
felhasználható összeg Bruttó 1.755.000.-Ft.
A létesítendő játszótérről 3 verzió készült el. A legkedvezőbb árajánlatot az Acer Kft. (2045.
Törökbálint, Józsefhegy u. 22.) adta, bruttó 1.775.612 Ft összegben. A részletes árajánlat az
előterjesztés mellékletében olvasható.
A véleményező bizottságok egyöntetűen javasolják a képviselő-testületnek, hogy az Acer Kft. által
benyújtott Bruttó 1.775.612.- Ft összegű ajánlatot fogadja el.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket a javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ifjúsági Lakótelepen
új játszótér építése tárgyában az Acer Kft. (2045. Törökbálint, Józsefhegy u. 22.) által tett
Bruttó 1.775.612.- Ft összegű ajánlatot.
Határidő: azonnal
/ Poharelec László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8 fő./
34. Napirendi pont
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek,
hogy továbbra is tartsa fenn szándékát, mely szerint pályázatot kíván benyújtani a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásán belül Csabacsűd, Kardos, Kondoros és Szarvas települések
önkormányzataival együttesen a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati kiírásra.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete továbbra is fenntartja szándékát, mely szerint
pályázatot kíván benyújtani a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásán belül Csabacsűd,
Kardos, Kondoros és Szarvas települések önkormányzataival együttesen a KEOP-1.1.1/2F/0911 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati
kiírásra.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
EU Önerő alap pályázat benyújtása (belvíz VIII. ütem)
Dr. Timár Andrea osztályvezető tájékoztatásul elmondta, mint ismeretes Gyomaendrőd tagja a
Belvízvédelmi Önkormányzat Társulásnak. A társulás támogatást nyert a belvíz VIII ütem
megvalósítására. Jelenleg a támogatási szerződés aláírása van folyamatban. A megjelent 6/2012.
(III.1.) BM rendelet lehetőséget biztosít, hogy az elnyert támogatáshoz szükséges saját erő
biztosítására az önkormányzatok támogatást igényeljenek. A pályázatot a társulás gesztor
önkormányzata, Kondoros fogja benyújtani, melyhez szükséges a többi tagönkormányzat
hozzájárulása. A pályázatban az összes saját forrás 65 %-át lehet elnyerni, a Gyomaendrődre eső saját
erő összeg 10.115.808 Ft, maximális támogatás mellett ennek 65 %-át nyerhetjük el az európai uniós
önerő alapból.
/ Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. /
Kérdés, hozzászólás nem volt, Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Új Széchenyi Terv
Dél-Alföldi Operatív Program keretében támogatásban részesített DAOP-5.2.1/A-11-20110010 kódszámú, „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és
Kétsoprony településeken” című projekt saját forrás kiegészítésére Kondoros Nagyközség
Önkormányzata pályázatot nyújtson be, a 6/2012. (III.1.) BM rendeletre.
Gyomaendrőd településen megvalósuló projekt költsége:
Konzorciumi tagra
Konzorciumi tagra
Konzorciumi tagra jutó önerő
jutó projekt
jutó támogatás
összköltség
Gyomaendrőd
101.158.079,- Ft
91.042.271,- Ft
10.115.808,- Ft
A Tisztelt Képviselő-testület Gyomaendrőd településre jutó 10.115.808,- Ft önerő
hozzájárulást biztosít saját forrásból.
A ROP forrásból nyújtott támogatáshoz az önrész fedezetét Gyomaendrőd település
Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között elkülönítetten kezeli.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projektet megvalósítja és a fenntartási
időszakban gondoskodik a működtetéséről.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 2012.január 1-jén hatályba lépett az új közbeszerzésekről
szóló törvény szerint is rendelkeznie kell Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzattal.
Az új Kbt. egységesítette az eljárásfajták vonatkozásában az uniós és nemzeti eljárásrend szabályait
úgy, hogy a nemzeti eljárásrend esetében meghatározta a sajátos szabályokat. Továbbá meghatározta,
hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési,
jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. Főleg az ezen rendelkezéseknek való
megfelelés érdekében szükséges módosítani Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatát.
A közbeszerzési szabályzat tervezet elkészült, melyet Dr. Varga Imre közbeszerzési szakértő is
véleményezett.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy alkossa meg az önkormányzat új
közbeszerzési szabályzatát.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési
Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
A Szabályzat hatálya
1.) A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő
döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 11-18. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az
ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.
A közbeszerzési eljárás fajtái
2.) Nyílt eljárás: ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. Az
ajánlattételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb nem
lehet, kivéve amennyiben előzetes összesített tájékoztató készült, ekkor 29 napnál, sürgősség esetén 22
napnál rövidebb nem lehet. A határidő további 5 nappal rövidíthető, ha a dokumentáció
térítésmentesen, és teljes terjedelemben elektronikus úton hozzáférhető.
3.) Meghívásos eljárás: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi felhívással indul, és
amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés
teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi határidő a hirdetmény
feladásának napjától számított 30 napnál, gyorsított eljárás esetén 10 napnál rövidebb nem lehet. Az
ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési
beruházás esetén 60. napnál későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő
dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított
5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek
egyidejűleg meg kell küldeni. Az ajánlattételi határidő 40 napnál rövidebb nem lehet, illetve a Kbt. 88.
§ (2) – (4) esetében az ott meghatározott határidő az irányadó.
4). Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amely akkor alkalmazható, ha
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) a)-b) vagy d) pontja alapján
eredménytelen, feltéve, hogy a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározottak lényegesen nem
változtak meg;
b) kivételesen, ha a beszerzés objektív természete, vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik
lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását.
5). Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: ajánlattételi felhívás, vagy a Kbt. 99. § (2) bekezdése
szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődő, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
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amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a
szerződés feltételeiről. Legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.
Akkor alkalmazható, ha
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) b) vagy c) pontja alapján
eredménytelen, és az ajánlatkérő összes megfelelő ajánlattevőt meghívja;
b) az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, mindkét esetben feltéve, hogy
a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg;
c) a szerződés kizárólag egy meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető meg;
d) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt;
e) építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint;
f) árubeszerzés esetén a Kbt. 94. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint;
g) szolgáltatás megrendelés esetén, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertesek
valamelyikével kell szerződni.
Az eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az
ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről, a
beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről
szóló tájékoztatást.
6.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 101. § - 107. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
7.) Keret megállapodásos eljárás: a Kbt. 108. § - 110. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
8.) A 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni – ha a
305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – építmény
építészeti-műszaki tervezésének versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő olyan – a Kbt. hatálya
alá tartozó – tervszolgáltatást kíván megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült
értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megrendelésére irányadó uniós értékhatárt.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
9.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását az alábbi jogszabályok rendelkezéseire
figyelemmel kell végrehajtani:
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV.05.) BM
rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás maghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011.
(XII.22.) Korm. rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól,
valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegzésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
-a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet
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-a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról szóló 1/2006. (I.13.) PM rendelet
- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.
(VII.22.) Korm. rendelet
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I.9.) FMM
rendelet
A közbeszerzések tervezése
10.) Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés
alapján legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat
Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
·
·
·
·
·

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
a közbeszerzési eljárás típusát,
lefolytatásának tervezett időpontját,
valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az
Önkormányzat honlapján: www.gyomaendrod.hu. A közzétételről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési eljárás előkészítése:
11.)
a) Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy
vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 24. §-a alapján összeférhetetlen.
b)A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a Bíráló Bizottságot. A Bíráló Bizottság
legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz. A szabályzat 22. pontja szerinti közbeszerzések
esetében a Bíráló Bizottságban a képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
12.) A Bíráló Bizottság feladatai:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása
- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az ajánlati dokumentáció szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési
feltételek meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok bontása, feldolgozása és értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselőtestület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület
részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
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- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában
13.) A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
tervezetét, melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési
Bizottság fogad el.
14.) A közbeszerzési eljárás előkészítésére a Szabályzatot a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendelet mellékletét képező, Az
Önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről szóló Szabályzattal együtt kell alkalmazni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
15.) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti
értékhatárokat elérő, de a Kbt. 122. § (7) a) pontjában meghatározott értékeket el nem érő értékű
közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik.
Ebben az esetben az ajánlattevők személyéről a Kbt. 122. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
a Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS
javaslata alapján. A KCS olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, amelyek szerepelnek a
közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi
körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontját
megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele
az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló
részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
16.) Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.
17.) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható
irodájában kell tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A bontást a Bíráló
Bizottság végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak indokolással
ellátott bírálati lapjai.
A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
18.) A KCS az ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az érvényesség, a szükséges
hiánypótlás szempontjából azokat áttekinti, ésintézkedik a hiánypótlás elrendelése, a hiánypótlási
határidő megállapítása, a számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró okokkal, az alkalmassággal,
aránytalanul alacsony árral, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb
iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt. A beérkezett válaszok alapján a KCS táblázatos
formában előkészítő anyagot készít a Bíráló Bizottság számára.
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19.) A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek
során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot
tesz
az ajánlattevők által benyújtott
ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja,
sorrendet állít fel az ajánlatok között. A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az
eredményt megállapító Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé, akik a döntést név
szerinti szavazással kötelesek meghozni.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a KCS
készíti el.
20.) Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. Amennyiben az eljárás során közbeszerzési
szakértő került bevonásra és a hirdetmény ellenőrzése a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján
kötelező, úgy az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli. Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése nem
kötelező, és a közbeszerzési szakértő kérelmére történt, az ellenőrzési díj a szakértőt terheli.
21.) Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati
eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
22.) Az uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az eljárást megindító felhívást, és az
eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el.
Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján
23.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje
szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső
rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció és az
ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, illetve az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) való közzétételéről a KCS gondoskodik.
24.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó írásbeli véleményének
birtokában kerülhet sor.
25.) Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három ajánlat
bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. A Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzések előkészítését és végrehajtását Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Beszerzések
Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
26.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2.
számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a
közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések
megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak. A Polgármesteri
Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel
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esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a
szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
27.)A szakértőt – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a vele kötött
szerződés tartalmának megfelelően terheli.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
28.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg
a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy,
CD, stb.) formában is meg kell őrizni.
29.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel
(pl.: hivatalos közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia
kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti
dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi
nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz
illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival
biztosítania kell a betekintést.
30.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 134.§ (3) bekezdése szerinti
eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ba ütköző módon történt,
illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban
résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a
Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
31.) Jelen Szabályzat 2012. április 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 65/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd, 2012.
………………………….
Polgármester

………………………..
Jegyző
1. számú melléklet

Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről
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1)
A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság
létszáma ……….....fő.
2)
Az elnök személyét tagjai közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv
hitelesítőjét szintén a tagok választják.
3)
A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult
egyéb résztvevők az első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi,
és titoktartási-, felelősségi-, valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot átadni a
jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4)
A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, közöttük az elnök jelen
van. Amennyiben a Bíráló bizottság 3 tagú, minden tag jelenléte szükséges a határozatképességhez.
Az ülés időtartama alatti személyi változásokat (távozás,érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5)
A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság az írásbeli
szakvéleményre és a döntési javaslatra vonatkozó döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
6)
Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági ülés
tartása szükséges, az újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7)
Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben – adott
esetben szó szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8)
A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a
bizottság által megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.
2. számú melléklet
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési eljárásban
(A megfelelő szöveg aláhúzandó).
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 24.§ (4) bekezdése alapján
kijelentem,
hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény
nem áll fenn.
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Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
tudomásomra jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem
minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott
adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően
jogosulatlan személy tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és
megszegésének jogkövetkezményeiről.

a

titoktartási

kötelezettségem

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg
az alulírott helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 24.§ (3) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3.
számú „Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként,
alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..
………………………………………
Aláírás
3. számú melléklet
Felelősségi nyilatkozat
Alulírott
Név:

………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy
az eljárás során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
-

a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti,
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti

kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).
Gyomaendrőd, 20………………………

…………………………….
aláírás
TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!
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Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó
szervezet vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az Önkormányzat által
kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást
nyújtó szervezetként nem vesz részt.
Gyomaendrőd, 200……………………..

……………………………………………
a gazdálkodó szervezet vezetőjének
aláírása
Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási
nyilatkozat” kitöltéséhez
Kbt. 24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy
elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel
fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles
felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján
– különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban
történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele
szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az
ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült
értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag
a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott
feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési
eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét
meghaladó információt.
Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Várfi András polgármester
37. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2/2012 számú Társulási megállapodás módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2012. március 27-i rendes ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. Jelen módosításban
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az I. általános rendelkezések fejezet kiegészül a 19. ponttal (közbeszerzési bíráló bizottság
létrehozása), a III. Többcélú társulás részletes feladatai fejezet 8. pontja törlésre kerül, az V. Többcélú
társulás szervezeti rendszere kiegészül az 5,5 ponttal.
A további rendelkezések változatlan tartalommal és formában-hatályban maradtak.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselőknek a megállapodás módosításának elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
2012. március 27.
2/2012. számú módosítás
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás) Társulási
Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei, vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
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Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző

7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző

8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás létrehozására kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Társulási megállapodás I. „Általános rendelkezések” fejezet az alábbi 19. ponttal egészül ki:
19. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására
és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési
önkormányzatok javasolják.
2./ A Társulási megállapodás III. „A Többcélú Társulás részletes feladatai” 8. pontja - A Társulás a
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat – közbeszerzési szakértő közreműködését igénylő
beszerzések, beruházások eseteit kivéve – a Szarvas Város Polgármesteri Hivatalával kötött
megállapodás keretén belül látja el - törlésre kerül
3./ A Társulási Megállapodás V. „A Többcélú Társulás Szervezeti rendszere” fejezet egy 5.5. alponttal
kiegészül:
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott
közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és
formában hatályban maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, két oldalas terjedelemben,
jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. március 27.
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Kelt: ……………2012.
………………
…

………………..

Kelt:

……………2012.

…………………………………………………..
……………………………………………
Sinka Imre dr.
Molnár
Kasíkné
polgármester Olasz
József
Csík
Imréné polgármester Zsuzsanna
dr.
jegyző
jegyző
Békésszentandrás
Csabacsűd
Község Önkormányzata
Nagyközség
Önkormányzata
Önkormányzata

Kelt: ……………2012.
…………………

…………………….

Kelt:

……………2012.

………………………………………………
……………………………………………
Várfi
András dr. Csorba Csaba Petényi Szilárdné Miskó Bence
polgármester
jegyző
polgármester
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Záradék: A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 56/2012 (III.27.) számú határozatával fogadta el.
Határidő: azonnal
38. Napirendi pont
Képviselet Társulásokban
Dr. Timár Andrea osztályvezető elmondta, az önkormányzat jó néhány társulásnak tagja. A helyi
önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzatot a Polgármester képviseli, általános
helyettese az Alpolgármester. Amennyiben egy települési képviselőt szeretnének megbízni az
önkormányzat képviseletével, akkor nem elég, a polgármestertől, vagy alpolgármestertől kapott
meghatalmazás, hanem képviselő-testület általi meghatalmazásra van szükség.
A bizottság elnöki munkacsoport javaslattal élt a meghatalmazásokat illetően, és ez alapján lettek a
döntési javaslatok is megfogalmazva.
A javaslat szerint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszerek Fejlesztése a Körös-Szögi Kistérségben c. pályázatot tárgyaló ülésein, a
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete, a Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás és a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. projekt Konzorciumi Tanácsa, valamint a KörösVölgyi Hulladékgazdálkodási Rekulitvációs Önkormányzati Társulás ülésein Betkó József képviselje
az önkormányzatot, a Polgármester illetve az Alpolgármester akadályoztatása esetén. Míg a „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium ülésein a polgármester akadályoztatása esetén Arnóczi István Jánost hatalmazzák
fel a képviseletre.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket, hogy a döntési
javaslatokról külön-külön szavazzanak.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
246/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Arnóczi István János képviselőt, hogy
a Polgármester akadályoztatása esetén a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás és a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium ülésein
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a
Polgármester akadályoztatása esetén a Belvízvédelmi Önkormányzati Társulás és a
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” c. projekt Konzorciumi Tanácsa ülésein
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a
Polgármester akadályoztatása esetén a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
ülésein Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a
Polgármester akadályoztatása esetén a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Fejlesztése a Körös-Szögi Kistérségben c.
pályázatot tárgyaló ülésein Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Betkó József képviselőt, hogy a
Polgármester akadályoztatása esetén a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás ülésein Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes jogkörrel
képviselje.
Határidő: azonnal
Betkó József el kívánta mondani, hogy a 4. döntési javaslat elfogadásánál azért tartózkodott, mert ez
volt az a pályázat, melynél 11:1 arányban leszavazta a képviselő-testület, amikor a műszaki
tartalomról szavaztak.
39. Napirendi pont
Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a 30/2012.(III.7.) Korm. Rendelet
foglalkozik a közszolgálati tisztviselők, munka- és pihenőidejéről. A rendelet V. fejezete foglalkozik
az igazgatási szünettel. Az igazgatási szünet időtartalma nyáron öt egybefüggő hét, amely augusztus
20-t közvetlenül követő vasárnapig tart. A téli igazgatási szünet, két egybefüggő hét, mely a január 1-t
közvetlenül követő vasárnapig tart. A szabadságolási ütemtervet a munkáltató az igazgatási szünetre
figyelemmel határozza meg. Az igazgatási szünet alatt a munkáltató úgy köteles kiadni a szabadságot,
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hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal
rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. A Kormány, figyelemmel a törvényben
kapott felhatalmazása alapján ajánlja az önkormányzat képviselő-testülete számára az igazgatási
szünet bevezetését.
A nyári igazgatási szünet 2012. július 23-tól, 2012. augusztus 26-ig terjedhet. A téli igazgatási szünet
2012. december 24-től 2013. január 6-ig.
A véleményező bizottságok különböző szavazati aránnyal, de javasolják a képviselő-testület számára
az igazgatási szünet bevezetését a Polgármesteri Hivatalban.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 30/2012.(III.7.)
Korm. rendelet V. fejezetében foglaltakra, valamint a 15.§-ban szereplő Kormányajánlásra
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában bevezeti az igazgatási szünetet, azzal, hogy a
rendelet 14.§-ban foglaltak betartására fokozott figyelmet kell fordítani.
Határidő: azonnal
40. Napirendi pont
Keselyősi Földművelő Kft kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek,
hogy támogassa a Kft kérelmét, melyben a gyomai köztemető mellett található a vasúti beruházásból
származó hozzávetőlegesen 200 m3 bontási anyagot anyag elszállításának és felhasználásának
engedélyezését kérte.
A ledeponált töltésanyag segítségével a hunyai földutat és a vele párhuzamosan halladó földutak
feljavítását kívánják elvégezni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyomai köztemető mellet található vasúti
töltésanyagot földút javítás céljából átadja a Keselyősi Földművelő Kft számára.
Határidő: azonnal
41. Napirendi pont
Vízgazdálkodási Társulatok támogatási kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös-Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat is kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz hasonló jellegű támogatás
igénylése céljából. Körösi Vízgazdálkodási Társulat 558.800 Ft éves támogatást kér az
önkormányzattól, mivel a közmunkaprogram keretében 20 főt foglalkoztat Gyomaendrőd területén.
A Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 243.413 Ft támogatást kér, aki 9 főt foglalkoztat
Gyomaendrőd területén.
A bizottsági ülésen részt vett mindkét társulás képviselője, akik biztosították arról az önkormányzatot,
hogy a társulati csatornákon kívül az ezekbe a csatornákba csatlakozó önkormányzati csatornák
karbantartását is el tudják végeztetni a közmunkásokkal, amennyiben igény van rá. A Körös-Berettyó
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Vízgazdálkodási Társulat a műszaki tartalmat kiegészítette a bizottság kérésének megfelelően, így a
Városfenntartó bizottság részéről is elfogadásra javasolja mindkét kérelmet.
Márjalaki József bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a Pénzügyi bizottság kért támogatási
összegeket az ár és belvízvédekezésre elkülönített költségvetési forrás terhére javasolja biztosítani.
Toldi Balázs alpolgármester figyelemmel a bizottságok javaslatára, az A. alternatíva szerinti döntési
javaslatokat tette fel szavazásra. Felkérte a képviselőket a kérelmekről külön-külön döntsenek.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelmét
elfogadja, ár és belvízvédekezésre elkülönített költségvetési forrás terhére biztosítja a 558.800
Ft összegű támogatást.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelmét
elfogadja, az ár és belvízvédekezésre elkülönítetett költségvetési forrás terhére biztosítja a
243.413 Ft összegű támogatást.
Határidő: azonnal
42. Napirendi pont
Nyugdíjas Kertbarátok Köre emléktábla elhelyezési kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Nyugdíjas Kertbarátok Köre Dr. Tóth Elek nemzetközi hírű
szilvanemesítő, fajtakutató emlékére emléktáblát kíván elhelyezni az Endrődi Népház utcai frontján,
melyhez kéri az önkormányzat támogatását. A Városfenntartó bizottság javasolja az emléktábla
elhelyezésének támogatását, az alábbi kikötések mellett:
1. Az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját, megjelenést a Nyugdíjas Kertbarátok
Köre köteles egyeztetni a Kmetykó János főépítésszel.
2. Az emléktábla elhelyezésének költségeit a Nyugdíjas Kertbarátok Köre viseli.
Toldi Balázs alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi feltételek mellett
támogatja a Nyugdíjas Kertbarátok Körének (Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. ) kérését, melyben
Dr. Tóth Elek nemzetközi hírű szilvanemesítő, fajtakutató emlékére emléktáblát kívánnak
elhelyezni az Endrődi Népház utcai frontján.
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1. A Nyugdíjas Kertbarátok Köre az emléktábla elhelyezésének pontos helyét, módját,
megjelenést köteles egyeztetni Kmetykó János főépítésszel.
2. Az emléktábla elhelyezésének költségeit a Nyugdíjas Kertbarátok Köre viseli.
Határidő: azonnal
43. Napirendi pont
2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése - Dr. Frankó Károly praxisa
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Tomra Éva igazgató főorvost foglalja össze az előterjesztés
lényegét.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos elmondta, mint emlékezetes a testület legutóbbi ülésén határozott
arról, hogy 2012. július 1. napjától kezdődően hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi
Intézmény működtesse.
A fenti számú határozat alapján az intézmény alábbi intézkedéseket tette meg a praxis működtetésével
kapcsolatban:
Ahhoz, hogy a működési engedélyt megkérjék, szükséges, hogy legyen egy orvos, aki a praxist ellátja
és egy asszisztens, aki ebben a praxisban dolgozik. Ugyanakkor szükséges biztosítás kiterjesztésre, a
veszélyes hulladék elszállítására a szerződés megkötése.
A kinevezést az új háziorvos kolléga aláírta, illetve az asszisztens felmondott az előző munkahelyén
ahhoz, hogy a szerződést vele is meg tudják kötni. Ezekkel a dokumentumokkal benyújtották az
ÁNTSZ-hez a működési engedély módosítása iránti kérelmet. Az ÁNTSZ, ha minden a tervek szerint
alakult volna, tegnapi nap folyamán tartott volna helyszíni szemlét, így az ügymenet lezárult volna az
intézmény részéről.
Bizonyára ismeretes, hogy Dr. Frankó Károly háziorvos előbb szóban, majd írásban is benyújtotta,
hogy mégis tovább kíván dolgozni. A doktor úr ezen döntése mindenkit meglepett, hiszen
személyesen itt a testület előtt mondta el szóban és adta be írásban az elmúlt év végén, hogy 2012.
június 30-a után nem kíván és nem tud dolgozni. Ugyanakkor a hatóságnál és a finanszírozónál az
egészségbiztosítási pénztárnál is úgy nyilatkozott, hogy nem kíván dolgozni.
Az intézménynek a testület döntése után meg kellett kezdeni az ügymenetet, nem várhatott az utolsó
pillanatig, mert akkor nem biztosított a lakosság ellátása.
Remélte, hogy a Doktor úr megjelenik a mai ülésen és magyarázatot ad a döntésére.
Egy lehetetlen helyezet állt elő ezzel, mert, ha a Doktor úr dolgozik a praxisban, akkor az új
háziorvossal kötött kinevezés nem élhet, és nem tudják foglalkoztatni az asszisztensnőt sem.
Az ÁNTSZ azt kérte, hogy a fent említett testületi határozat visszavonásáról a holnapi nap folyamán
kapjon egy kivonatot.
Mivel a praxisban Frankó doktor úr dolgozik, így az intézmény azt nem tudja működtetni.
Tehetetlen a kialakult helyzetben. Köszönte a képviselőknek, hogy külön foglalkoztak ezzel a
dologgal, ami segítette túl lépni azon a személyes dolgon, hogy ő maga hiteltelenné vált az új kolléga
előtt, az ÁNTSZ és az Egészségbiztosító előtt.
Márjalaki József bizottsági elnök a maga és a többi képviselő társa nevében is megköszönte Főorvos
asszonynak azt a munkát, amit ebben az ügyben végzett, hiszen tudjuk jól, hogy ma milyen nehéz az
országban új orvost találni, sok praxis áll üresen, a fiatal orvosok inkább külföldre mennek dolgozni.
Adódott egy lehetőség, de sajnos nem tudunk vele élni. Meglepő a doktor úr döntése, annál is inkább,
mert éppen az idős háziorvosok kérték számon a testülettől, hogy miért nem fiatalít a háziorvosok
körében.
Arnóczi István János képviselő leszögezte, sokakba felháborodást váltott ki Frankó doktor döntése,
még akkor is, ha az jogszerű volt. Mint ahogy el is hangzott sokszor megkapta a testület a
háziorvosoktól azt a vádat, hogy nem gondoskodik a fiatal háziorvos utánpótlásról. Ezek után lesz e az
országban olyan fiatal háziorvos, aki ide akar jönni Gyomaendrődre, akár tárgyalni is, tudva azt, hogy
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akár két héten belül drasztikus változások állhatnak be a tárgyalások menetébe. A hatóságok előtt sem
járhatunk el ilyen módon, mert az a testületre hullik vissza, hiszen ő bízta meg a Főorvos asszonyt az
ügymenet lefolytatására.
Elvárható lett volna Frankó doktor úrtól, hogy eljöjjön a mai ülésre és itt jelentse be döntését.
Emlékszik arra az időre, amikor fiatalítani próbált az akkori testület, amire az itteni orvostársadalom
petícióval reagált.
Most adódott egy fiatal orvos, aki elkötelezte volna magát Gyomaendrődre, nyilván neki is tragédia ez
a döntés, de annak az asszisztensnőnek még inkább, aki azért mondta fel a meglévő állását, hogy
ebben a praxisban dolgozhasson.
Béres János képviselő megkérdezte, mi lesz az asszisztensnővel, Martonné Giricz Zsuzsannával, aki
felmondta a korábbi munkahelyét, és megkötötte a szerződést az intézménnyel, hogy az új orvos
mellett dolgozhasson. Jogilag mi lehet a megoldás?
Nagyné Perjési Anikó képviselő arra kérte Főorvos asszonyt próbálja meg megkeresni azt a
megoldást, amivel ezt a fiatal orvost még is itt tudnák tartani Gyomaendrődön.
Poharelec László képviselő szintén azt kérte Főorvos asszonytól, tegyen meg mindent azért, hogy ez
a fiatal orvos, Dr. Petrikó Attila ne legyen teljesen hitvesztett, a testület mellette áll. Rövid időn belül
– 1 hónapon belül - lesz lehetőség arra, hogy egy másik praxishoz hozzájusson itt Gyomaendrődön.
Bízott abban, hogy az elkövetkező időben a gyomaendrődi háziorvosok a város lakóinak érdekében
átgondoltabban fogják megoldani a praxis átadást.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök Béres János képviselő társa kérdését ismételte, mi lesz az
asszisztensnő sorsa, aki felmondott a korábbi munkahelyén, hol fogják tudni őt elhelyezni.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, az okiratok áttekintése után lehet érdemben
nyilatkozni, véleményt mondani. Amennyiben olyanok az okiratok meg kell keresni annak
lehetőségét, hogy jogi úton rendeződjön ez a probléma. Meg kell nézni, mi az a kár, ami az
asszisztenciát éri, melynek érvényesítéséhez ugyancsak meg kell tenni a jogi lépéseket.
Poharelec László képviselő véleménye szerint arra kell megoldást keresni, hogy ezt a fiatal orvost ne
veszítse el a város, újra tárgyalni kell vele, a Főorvos asszonynak le kell tisztázni a másik nyugdíjba
vonuló háziorvossal, hogy nem fog visszatáncolni, és akkor nem július 1-től, hanem augusztus 1-től áll
munkába az új háziorvos és az asszisztencia.
Dr. Torma Éva hangsúlyozta, a képviselő úr által említett lépéseket azért nem tudja megtenni, mert
az a praxis, ami várhatóan augusztus 1-től szabad lesz, az még egész július hónapban árulható. ezért az
ügyintézés nem indítható el, mert a mostani eset újra előfordulhat. Dr. Petrikó Attilának csak biztosat
lehet ígérni, ami biztosítaná az asszisztenciának is a munkahelyét.
Toldi Balázs alpolgármester az elhangzottak alapján módosító javaslattal élt, miszerint bízzák meg
Várfi András polgármester urat, hogy egyeztessen Dr. Petrikó Attilával, illetve a szóba jövő praxisról
a Főorvos asszonnyal, és az egyeztetés eredményét terjessze be a testület soron következő ülésére.
Ugyanakkor folytasson beszélgetést azon háziorvosokkal, akik kinyilatkozták szándékukat arra
vonatkozóan, hogy rövid időn belül nyugdíjba szeretnének menni, és felkérték a testületet, hogy
gondoskodjon a körzet betegeinek az ellátásáról.
A beterjesztett döntési javaslat első bekezdését annyiban javasolta módosítani, hogy ne vegyék
tudomásul Frankó doktor úr bejelentését, amivel elvi nyilatkozatot tennének arra, hogy a praxis
önkormányzat általi esetleges visszavásárlásába a testület nem kíván bele menni, arról nem kíván
alkudozni. Szeretné, ha a háziorvosi helyzet rövid időn belül rendeződne Gyomaendrődön.
Dr. Csorba Csaba jegyző az alpolgármester úr második javaslatára reagálva hangsúlyozta, ez azt
jelentené, hogy a testület jogilag nem tekinti lezártnak Frankó doktor úr bejelentését, főként az
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asszisztencia tekintetében, hiszen lehetnek olyan követelések egymással szemben, ami egy tárgyalásos
eljárás során mindenképpen rendezni kell.
Toldi Balázs alpolgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, elsőként a
beterjesztett döntési javaslat második részéről hozzák meg döntésüket, amely szerint visszavonja a
testület a 151/2012. (III. 29.) Gye. Kt. határozatát, melyben felhatalmazta a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 151/2012. (III.
29.) Gye. Kt. határozatát, melyben felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely:
5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa.
Határidő: azonnal
A következőkben a döntési javaslat első részéről kérte a képviselők döntését, amely szerint tudomásul
veszik Dr. Frankó Károly bejelentését, hogy 2012. július 01. napjával tovább kívánja folytatni orvosi
tevékenységét a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Frankó
Károly bejelentését, mely szerint 2012. július 01. napjával tovább kívánja folytatni orvosi
tevékenységét a 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben, de a képviselő-testület a további
esetleges jogérvényesítés lehetőségéről nem mond le.
Határidő: azonnal
Végezetül arról kérte a képviselő-testület döntését, miszerint bízzák meg Várfi András polgármestert,
és Dr. Torma Éva főorvos asszonyt, hogy folytassanak további tárgyalást Dr. Petrikó Attilával a
Gyomaendrődi háziorvosi ellátásról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András
polgármestert és Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, hogy folytassanak további
tárgyalást Dr. Petrikó Attilával a Gyomaendrődi háziorvosi ellátásról.
Határidő: azonnal
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 8 fő. /
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44. Napirendi pont
A 2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Keresztesné Jáksó Évát a humánpolitikai osztály vezetőjét
ismertesse az előterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva elmondta, Önkormányzatunk utoljára 2010. évben pályázott a nyári szociális
gyermekétkeztetéshez igénybe vehető támogatásra. 2011. évben megváltoztak a támogatás
jogosultsági feltételei, a támogatás továbbra is vissza nem térítendő támogatásként vehető igénybe,
azonban jelentős saját erőt igényel az önkormányzatoktól.
Az előterjesztésben szereplő táblázatból látható, hogy egy 4.5 millió Ft-os igényelhető támogatáshoz
3.5 millió Ft saját erőt kellene biztosítani az önkormányzatnak. A 2012 évi költségvetésbe ez a saját
erő nem került betervezésre, mivel ez nem kötelezően ellátandó feladat és állami normatíva sem
kapcsolódik hozzá. A szociális kiadásokból sincs lehetőség arra, hogy a saját erő összegét át tudják
csoportosítani – az első negyedévben nőtt az ellátottak száma.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ételt a támogatás legalább harminc
százalékának megfelelő értékben a kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozótól kell megvásárolni.
Mivel az elmúlt években a nyári gyermekétkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központtal
együttműködve biztosította az Önkormányzat, megvizsgáltuk, hogy a támogatás alapfeltételének
megfelel-e az intézmény. A gazdasági vezető arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott beszállító áll kapcsolatban kistermelővel, így az intézmény nem felel meg a
rendelet fenti alapfeltételének.
Összegezve, tekintettel arra, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés nem kötelezően ellátandó
feladat, nem javasolt a 2012. évi programban való részvételt. Sajnos látni kell, hogy jelen gazdasági
környezetben Önkormányzatunkra a kötelező feladatok biztosítása is egyre nagyobb terhet ró, melyek
ellátását egyébként sem veszélyeztetheti önként vállalt feladat ellátása.
Toldi Balázs alpolgármester megköszönte az ismertetőt, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint az idei évben nem kívánják biztosítani a
nyári szociális gyermekétkeztetést tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben nem kívánja
biztosítani a nyári szociális gyermekétkeztetést tekintettel az önkormányzat költségvetési
helyzetére.
Határidő: azonnal
45. Napirendi pont
Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának felülvizsgálata
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, alapvetően megváltozott az önkéntes tűzoltóság jogi környezete.
A jogszabály változás végigvezetése hosszabb eljárást, folyamatot vesz igénybe. Az előterjesztésbe
beidézett jogszabályi hivatkozásból az állapítható meg, hogy van egy önkormányzati feladat a
tűzelleni védekezésről, és ugyan ezen jogszabály 38. § meghatározza, hogy az önkormányzat hogyan
tehet ennek a törvényi kötelezettségének eleget.
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Az önkormányzat 2010-ben köztestületet alapított, és a tűzoltási feladatokat az egyesület bevonásával
az akkor még önkéntes tűzoltóságon keresztül látta el. A jogszabályváltozás következtében az
önkéntes tűzoltóság önkormányzati tűzoltósággá alakul át. E miatt egy sor okiratot kell
megváltoztatni, főként az alapszabályt. Nem csak a tűzoltóság elnevezése, hanem a fogalmak is
megváltoznak az alapszabályban – elsődleges működési területté alakul át a korábbi területi
lehatárolás. Ehhez szerveresen kapcsolódik az együttműködési megállapodás.
Az alapszabályban rendelkezés történik arról, hogy a szakmai irányítást a hivatásos tűzoltóság fogja
ellátni. Összegezve: az alapszabály módosítása a jogszabályi környezetnek való megfelelést szolgálja.
Lényeges még a hivatásos tűzoltósággal kötendő együttműködési megállapodás, melyben a köztestület
elfogadja és végrehajtja a szakmai irányítással járó feladatokat, a hivatásos tűzoltóság pedig ezt
vállalja. Az együttműködési feltételeken felül tartalmaz még egy lényeges dolgot –a felmondás
lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy ha az önkormányzat tűzoltóság nem megfelelően teljesíti a hivatásos
tűzoltóság irányítását, akkor megnyílik a felmondás lehetősége. Ha ezzel a lehetőséggel él a hivatásos
tűzoltóság, az azt eredményezi, hogy megszűnik az a jogi kapcsolat, irányítás, amit a törvény előír, így
önkormányzati tűzoltóság nem lesz képes ellátni a tűzvédelmi feladatokat.
A harmadik döntés pedig szervesen illeszkedik az önkormányzat költségvetési rendeletéhez- 2012. évi
költségvetésben meghatározott összeget az önkormányzat tűzoltóság működtetésre használja fel.
Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a beterjesztett okiratok módosítását, mert ezzel rendezetté válik
az önkormányzati tűzoltóság működése.
Természetesen ezeket az okiratokat a többi alapító önkormányzatnak. Az egyesület közgyűlése az
okiratokat elfogadta, és elfogadásra javasolja az alapítóknak.
Poharelec László képviselő megkérdezte, mi lesz a vagyonnak a sorsa, mint tudjuk az főként az
önkéntes tűzoltó egyesületé.
A 3. döntési javaslatban pontosítani kellene, hogy a 8.1 millió Ft-ot nem működésre adja az
önkormányzat, hanem eszközbeszerzésre, építkezéshez. Ebből következő kérdése, hogy a beszerzésre
kerülő eszközök, illetve az építmény kinek a tulajdona lesz.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az alapító okirat módosítása nem érinti azokat a
vagyoni rendelkezéseket, melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a köztestület létrejöjjön. A felek úgy
nyilatkoztak, hogy ingyenesen használatba adják a működéshez szükséges eszközöket. Tehát sem a
laktanya épületében, sem az eszközök tulajdonában nem történik változás. Az épület és annak területe
is marad az önkormányzat tulajdonában.
A 8.1 millió Ft működtetési támogatás azért mert a beszerzésre kerülő eszközök, és a laktanya
épületének bővítése ahhoz szükséges, hogy megfelelő működési feltételeket tudjon biztosítani
önkormányzati önkéntes köztestületi tűzoltóság.
Poharelec László képviselő további kérdése, hogy az eszközbeszerzés és az építkezés során kinek a
nevére lesz kiállítva a számla. Ugyanis a tulajdonos az lesz, akinek a nevére szól a számla. Lehetőleg a
tulajdonos Gyomaendrőd Város legyen, vagy a Gyomaendrődi Önkéntes tűzoltó egyesület.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a köztestület megszűnése esetén a vagyon az alapítókra száll
vissza. Az alapításkor vagyoni hozzájárulást két szervezet teljesített, egyrészt az egyesület, másrészt
pedig az önkormányzat. Ami egyesületi tulajdonban volt az visszajár neki, a többi az önkormányzatra,
mint alapítóra száll át. A másik két alapító önkormányzat tulajdont nem vitt be a köztestületbe, és
pénzügyi hozzájárulást sem teljesítenek a működéshez. A beszerzésre kerülő eszközöket a köztestület
fogja megvásárolni, az ő nevére fognak szólni a számlák, az ő vagyonát fogja gyarapítani.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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260/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi XXXI tv. 28.§, és 34.§-ban
foglaltakra figyelemmel a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása
I. Az Alapszabály 2. pontjában a köztestület elnevezése az alábbiakra módosul: Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, az Alapszabály további részeiben
az önkéntes tűzoltóság megnevezés önkormányzati tűzoltóságra változik.
II. Az Alapszabály 4. pontja az alábbiakra módosul:
A köztestület elsődleges műveleti területe: Elsődlegesen a fenntartó települések
közigazgatási területe, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodásban
foglaltak szerint
III. Az Alapszabály, 2. Az önkéntes tűzoltóság feladata alcímet viselő része az alábbiakra
módosul: 2. Az önkormányzati tűzoltóság feladata és kiegészül a 11-es ponttal
IV. Az alcím Tűzmegelőzési, Tűzoltási és műszaki mentési, valamint Tűzvizsgálati feladatok
megnevezésű részei, továbbá az idekapcsolódó 12;13.;14.; 15.; pontok törlésre kerülnek. A
törölt részek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. Az önkormányzati tűzoltóság Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd települések
közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás és
szakmai iránymutatás alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe
vehető készenléti szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a
biztonsági intézkedések végrehajtásában.
V. Az Alapszabály A parancsnok (parancsnok-helyettes) megnevetésű részének 84. pontjának
második mondata helyébe az alábbiak lépnek:
A parancsnok úgy köteles megszervezni a feladatok ellátását, hogy az önkormányzati
tűzoltóság a hozzá beérkezett jelzést követően legalább egy gépjárműfecskendővel, négyfős
létszámmal 00:00-tól 24:00 között 8 percen belül kezdje meg a kivonulást, a hatályos szakmai
jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
VI. Az Alapszabály Híradó-ügyeleti szolgálat 88. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
A híradó-ügyeletes a tűzoltóság jelentő, tájékoztató, összeköttetést biztosító beosztottja.
Köteles soron kívül jelenteni a működési területén szakmai felügyeletet ellátó Hivatásos
Tűzoltóság ügyeletére a gépjárművek vonuló képtelenségét, a késedelmesen végrehajtó
vonulást, valamint a vonuló képességet korlátozó egyéb körülményeket.
VII. Az Alapszabály Híradó-ügyeleti szolgálat 90. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
A főállású, híradó-ügyeletesek feletti munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja, szakmai
irányítója a parancsnok.
VIII. Az Alapszabály A szolgálati csoportok 93. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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A szolgálati beosztást a parancsnok által megbízott személy szervezi. A főállású és önkéntes
tűzoltóknak a készenléti szolgálatot úgy kell ellátni, hogy riasztás esetén a legrövidebb idő
alatt a tűzoltóságra jussanak, a híradó-ügyeletes utasításának megfelelően.
IX. Az Alapszabály A szolgálati csoportok 94. pontja harmadik francia bekezdésében a
jogszabályi hivatkozás az alábbiakra változik:
48/2011.(XII.15.) BM rendelet 1.§
X. Az Alapszabály A szolgálati csoportok 96. pontja harmadik francia bekezdésében a
jogszabályi hivatkozás az alábbiakra változik:
39/2011.(XI.15.) BM. rendelet
XI. Az Alapszabály VII. Felügyelet, szakmai felügyelet megnevezésű fejezetének 104. pontja az
alábbiakra módosul:
A köztestület szakmai felügyeletét, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a területi
katasztrófavédelmi
kirendeltség
és
a
hivatásos
tűzoltóság
látja
el.
Gyomaendrőd, 2012.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi XXXI tv. 34.§-ban foglaltak
alapján a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság és a hivatásos tűzoltóság
között létrejött alábbi együttműködési megállapodást hagyja jóvá:
Szarvas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrőd
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Együttműködési Megállapodása
-2012EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
(Tvt) 34. § (1) bekezdése, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos
tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 11. § alapján létrejött egyrészről
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Szarvas Deák F út 7.sz. , - továbbiakban: hivatásos
tűzoltó parancsnokság, másrészről Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság, 5502 Gyomaendrőd Fő út 2 sz. továbbiakban együttesen Felek között, az alábbi
feltételekkel:
1. Az együttműködési megállapodás tárgya:
Az önkormányzatok, mint az önkormányzati tűzoltóság alapítói a közigazgatási területükön a Tvt. 34.
§ (1) bekezdése szerint tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti
szolgálat ellátását és közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések
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végrehajtásában közreműködést biztosító önkormányzati tűzoltóságot kívánnak működtetni. A
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a jelen együttműködési megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a
hatályos szakmai jogszabályokban meghatározott tűzoltással kapcsolatos szakmai iránymutatási
kötelezettséget vállalja. A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság kijelenti,
hogy a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szakmai iránymutatását, magára nézve kötelezőnek tekinti,
az abban foglaltak teljesítését vállalja.
2.

Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság adatai:

– a tűzoltóság székhelye:

5502 Gyomaendrőd Fő út 2. sz.

– az elsődleges műveleti körzet:

Hunya, Csárdaszállás Gyomaendrőd település(ek)
közigazgatási területe
4 fő
1 db gépjárműfecskendő, 1 db tartalék gépjármű
fecskendő, a 48/ 2011. (XII. 15) BM rendeletben
meghatározott szakfelszerelések

– a készenléti létszám:
– a riasztható eszközök és felszerelések:

3.

A kapcsolattartók neve, elérhetősége:

A hivatásos tűzoltó parancsnokság részéről:
Az önkormányzati tűzoltó parancsnokság
részéről:

4.

Bíró Zoltán tű. Alezredes
66/312-733
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
66/386-130
06-20-947-2988

A Felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége:

Az együttműködési megállapodással kapcsolatos adatok változásáról a felek írásban haladéktalanul
értesítik egymást.
5.

Az együttműködési megállapodás megszűnésének esetei:

Jelen együttműködési megállapodás megszűnik, ha
a)
b)

a felek valamelyike jogutód nélkül megszűnik,
a Tvt. 24/A. § h) pontja alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
megállapítja, hogy az önkormányzati tűzoltóság 1. pontban vállalt feladatát teljesíteni nem
tudja, a szakmai irányításban foglaltakat nem teljesíti és ennek okán jelen megállapodás
megszüntetését kezdeményezi.

A felek által az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a szakmai
jogszabályokban, szakmai útmutatásokban, utasításokban meghatározottakat kell irányadónak
tekinteni.
A felek kijelentik, hogy az együttműködési megállapodás aláírására jogosultak arra kellő
felhatalmazással rendelkeznek.
A felek az együttműködési megállapodást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt aláírják.
Kelt: Gyomaendrőd, 2012. hó

nap.
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Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunya, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapszabályának 6. pontjában, valamint az
5/2012.(II.21.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére 2012-ben 8,1millió Ft összegű működési
támogatást biztosít.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
46. Napirendi pont
Katasztrófavédelmi iroda részére gépkocsi biztosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, lehetőség van arra, hogy az önkormányzat a katasztrófavédelmi
feladatok ellátásához egy terepjáró gépjárművet igényeljen. Ennek feltétele, hogy az üzemletetési
költségekről gondoskodjon. A költségvetésben erre szabadforrás nincs, ezért ennek forrása az ingatlan
hasznosításából származó bevétel lehetne. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg nincs katasztrófa
helyzet, addig megy a gépjármű, amíg az ingatlan hasznosításából bevétel származik. Amennyiben
bevétel nincs, úgy a gépjármű nem közlekedik. A katasztrófahelyzetben történő használat költsége a
vis major alapból megigényelhető.
Poharelec László képviselő a maga részéről nem ellenezné az elképzelést, de előtte látni kellene,
hogy az ingatlan hasznosításból milyen bevételek származhatnak. Ha csak abból, hogy az
önkormányzat időnként kibéreli a Polgári Védelmi Bázist, azzal még nincsenek előrébb. Véleménye
szerint az ingatlan kiadásából nem lesz annyi pénz, hogy ezt az autót fenn lehessen tartani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, volt arra felvetés, hogy ennek az épületnek meg kell
teremteni a hasznosítási lehetőségét. Erre szabályzatot kell kidolgozni, és az abban meghatározott
díjtétel mellett lehessen azt használni. A költségvetésben az épület visszabérlésére szabad forrás nincs.
Ez most egy lehetőség, amivel vagy él a testület, vagy nem, azt tudni kell, hogy más is igényt tart erre
a gépjárműre.
Szilágyi Sándor a helyi katasztrófavédelmi iroda vezetője tájékoztatásként elmondta, április 1-től a
szervezet átalakítása következtében a gépjárművek átcsoportosításra került sor itt Békés megyében is.
A szóban forgó gépjármű a szeghalmi tűzoltóságon van, egy 1 éves DACIA DUSTER 4x4 -es típusú
gépjármű, amibe 4800 km van, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdona. Ezt a
gépjárművet felajánlották Gyomaendrődnek, amennyiben az üzemeltetését meg tudja a város oldani.
Természetesen csak veszélyhelyzetben kerülne használásra. Mivel egy komoly terepjáróról van szó,
talán nem kellene kihagyni ezt a lehetőséget. A fenntartási költsége éves szinten 12.000 Ft + az
üzemletetési költség.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint ezt a lehetőséget nem kellene kihagyni, ingyen
kapnánk ezt az autót.
Béres János képviselő megkérdezte, mi lesz a Niva terepjáróval.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a Niva az önkormányzat tulajdonát képezi, az ő
használatában van. Minimális a futás teljesítménye, csak a külterületi környezésekre, illetve téli
időszakban a tanyán élő idősek meglátogatására használják.
További kérdés, hozzászólás nem volt, Toldi Balázs alpolgármester szavazásra bocsátotta a döntési
javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnokát, hogy a helyi és térségi katasztrófavédelmi
feladatok ellátásához, a helyi katasztrófavédelmi szakemberek munkájának segítéséhez,
amennyiben erre a feltételek biztosítottak, megfelelő gépjárművet biztosítson. A gépjármű
biztosítása esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az üzemeltetéssel járó
költségek megtérítését, továbbá kijelenti, hogy a járművet a katasztrófavédelmi feladatok
érdekében hasznosítja, a katasztrófavédelemben érdekelt (katasztrófavédelmi iroda vezetője,
katasztrófavédelmi helyi megbízottak) személyek bevonása útján.
Az üzemeltetéssel járó források fedezetéül, az ingatlan nyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1
hrsz alatt bejegyzett, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló,
de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatával terhelt ingatlan
hasznosításából származó bevételt jelöli ki.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a gépjármű használatával kapcsolatos okiratok
aláírására és a forrás biztosításával járó megállapodások és szabályzatok elkészítésére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
47. Napirendi pont
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Timár Andrea osztályvezetőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Timár Andrea elmondta, a képviselő-testület a márciusi ülésén döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be az Egészségfejlesztési iroda létrehozására. Az irodába kötelező bevonni együttműködő
partnerként a kistérségben működő felnőtt vagy vegyes háziorvosi szolgálat legalább 33 %-át és a
kistérségben lévő valamennyi közfinanszírozott, fekvő- és járóbeteg szakellátó intézményt.
Kistérségenként egy pályázat támogatható. Benyújtási határidő május 31. A támogatási összeg 25 és
125 millió Ft között lehet. A támogatás mértéke 100 %-os és utófinanszírozott. Az irodában minimum
2 fő állású alkalmazott biztosítása szükséges, akikkel a szerződést a projekt megkezdésétől számított 4
hónapon belül meg kell kötni. A projektmenedzsment végzettségére, szakmai gyakorlatra vonatkozóan
szigorú feltételek vannak. Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony megfelel a projektmenedzser és a
szakmai vezető személyével szemben támasztott kritériumoknak is. Ő fogja ellátni a
projektmenedzseri feladatokat és gondoskodik a szakmai vezetői pozíció megfelelő végzettségű és
gyakorlattal rendelkező személy általi betöltéséről is.
Pályázatot nyújthat be önálló járóbeteg szakellátó központ, szakrendelő, fekvő és járóbeteg
szakellátást nyújtó kórházi szervezet és önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására 18-24 hónap áll rendelkezésre, majd ezt követően 3 év
a kötelező fenntartási idő, aminek költségére önkormányzat esetében pályázati lehetőség sincs, így
ennek tudatában azt javasolják, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény nyújtsa be a pályázatot. Az
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iroda megvalósítását a Liget Fürdő területén javasolják, mivel ott már működtet egy ellátást az
intézmény.
Jelenleg pályázatíró cégektől ajánlatokat kértek be. A legkedvezőbb ajánlatot HBF Hungaricum Kft.
(Kecskemét) tette. A pályázati dokumentációt bruttó 317.500 Ft-ért készítik, ami nem elszámolható
költség. Továbbá 0.5 % + ÁFA sikerdíjat kérnek, ami 158.750 Ft – 793.750 Ft között lehet.
A pályázat mellett szükséges még egy Egészségfejlesztési Programterv valamint EFI működési leírást
készíteni és benyújtani, melyet bruttó 2 millió Ft körüli összegért vállal a Kft. Ennek az 50 %-át a
pályázat benyújtásakor kellene megfizetni a másik 50 %-át pedig a pályázat pozitív elbírálása esetén.
Három döntési javaslat került a testület elé beterjesztésre. Elsőként azt kellene eldönteni, hogy
amennyiben fenntartja azt a szándékát, hogy a pályázatot benyújtja, úgy azt az Egészségügyi
Intézmény vagy az önkormányzat nyújtsa e be. Továbbá az Egészségfejlesztési Programterv és az EFI
működési leírás készítési költségének felét, és a pályázat megírásának költségét, összesen 1.314.450 Ft
forrását kell kijelölni. Javaslat a 2008-ban kibocsátott kötvény terhére.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, ha az intézmény nyújtja be a pályázatot a 3 év utáni
tovább működtetést miből tudják finanszírozni – lesz e ténylegesen erre pályázati lehetőség. Ha még
sem lesznek pályázati források, az önkormányzat kezességet tud e vállalni, ki tud e jelölni forrást a
működtetésre. Ezt a forrást már most ki kellene kijelölni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, egyenlőre nem lehet tudni, hogy három év után miből
fog működni ez az iroda. Ezzel az intézmény nem terhelhető, azért sem mert nem lehet tudni milyen a
Tb finanszírozás, és nem kötelezően ellátandó feladata az intézménynek. A tevékenységét jól
kiegészíti, de ez egy kistérségi egészségügyi feladatokat lát el. Ezért sem tesznek olyan javaslatot,
hogy a testület jóváhagyása és garanciája nélkül arra utasítsák az intézményt, hogy nyújtsa be a
pályázatot. Az iroda kialakítása többletfoglalkoztatással jár, ezért a testületnek azt kell eldönteni, hogy
ezt a bizonytalan működtetést felvállalja e. A bizonytalanság a három év eltelte utáni működtetést
jelenti. Vannak olyan ígérvények, hogy ha az intézmény nyújtja be a pályázatot, akkor lesz rá további
pályázati lehetőség. A pályázattal egyébként nem csak azért kellene foglalkozni, mert egy település
egészségügyi problémát old meg kistérségi szinten és egy olyan társadalom egészségügyi
problémának a kezelésére vállalkozik, ami településünkön is probléma. És azért is kellene foglalkozni
vele, mert szakembereket vonzana a településre.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, kétségtelenül meg kell ragadni minden lehetőséget, de
vegyék azt tudomásul, hogy nincs pénz, nincs tartalék. Nem szívesen hagyna olyan örökséget az
utánunk jövő testületnek, mint amit ez a testület kapott. Ne szaporítsák tovább az adósságot.
Ilyen sok bizonytalanság mellett a maga részéről nem javasolta a pályázat benyújtását.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, ez a téma már harmadik alkalommal van a testület előtt.
Akkor is tudták már azt, hogy az irodának lesznek fenntartási költségei a projekt lezárását követően,
ennek ellenére még is azt mondták, hogy a pályázat legyen előkészítve. Mint ahogy elhangzott a
kistérségen belül csak egy pályázat nyújtható be. Szarvas akkor jelezte, hogy amennyiben mi akarjuk,
benyújthatjuk, ellenkező esetben ők pályáznak. Akkor mi azt mondtuk igen benyújtjuk, most meg itt a
dilemma, hogy beadjuk, vagy sem.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztályvezető hangsúlyozta, azt is el kellene dönteni, hogy
milyen összegre akar az önkormányzat pályázni. Nem mindegy, hogy 25 millió Ft-ot kell az
önkormányzatnak megelőlegezni akár 24 hónapig, vagy 125 millió Ft-ot.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint le kell ülni a pályázat író céggel és azokkal a
szakemberekkel, aki a pályázat előkészítésében részt vesznek, hogy mi az összeg, amire célszerű és
érdemes pályázni. Ezt követően lehet a konkrét pályázati összeget meghatározni és a májusi ülésen
dönteni erről.
Kétségtelen, hogy számtalan kockázata van ennek a pályázatnak, de ha egyszer aggódunk a település
lakosság számának csökkenése miatt, és hogy a településnek nincs megtartó képessége, és azért, hogy
a fiatal értelmiség elhagyja a települést, akkor ezzel a pályázattal megteremhetnénk mindezek
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ellenkezőjére a lehetőséget. Amennyiben megvalósítható a fürdőben ez az intézmény, akkor az egy
profilt adhat, elmozdulást jelenthet a fürdőnek a jelenlegi holtpontról, ez a gyógyászathoz kapcsolódó
tevékenység.
A döntés meghozatala során ezeket kellene mérlegelni a testületnek.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérte Dr. Torma Éva főorvos asszonyt mondja el a
véleményét a pályázattal kapcsolatban.
Dr. Torma Éva elmondta, mint ahogy már a hozzászólások során is elhangzott, kockázatos dologról
van szó, pénzügyi kockázata is van, főleg a miatt, hogy két évig a pályázat finanszírozza, és utána fent
kell tartani. Másrészt nagyon nehéz lesz forintosítani, korrekt számításokat végezni a pályázat
készítésekor. A pályázati kiírásban szigorúan le van írva mi az, ami elszámolható, mi az, ami nem. A
financiális kockázat mellett további gondot jelent a szakember biztosítása, - nagyon nehéz olyan
embert találni, aki megfelel a pályázati kiírásnak. Pályakezdőket nem lehet alkalmazni. További
kockázata, hogy az iroda tevékenysége főként az alapellátásra épül, ami azért nálunk nem annyira
erős, talán ez a pályázat ezt erősítené.
Akkor, amikor felmerült, hogy ezt a kockázatvállalást az Egészségügyi intézménynek kell felvállalnia,
akkor nemet mondott, mert felelős vezetőként nem teheti ki az intézményt egy ilyen kockázatnak.
Tény, hogy a pályázat írás is pénzbe kerül, de még aggasztóbb a fenntarthatóság. Kétségtelen, hogy ha
a pályázat nyerne, az meghatározná az egész térséget.
A maga részéről bár melyik döntést elfogadja, lelkesen dolgozik ebben a munkában, de azt tudomásul
kell venni, hogy azokat a szakembereket, akiket maguk mellé kell állítani, azokat meg kell fizetni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök további kérdése, hogy ez a program mennyire vihető be
fürdő életébe.
Dr. Torma Éva elmondta alapvetően az lenne optimális, ha az Egészségügyi Intézmény területén
lenne az iroda, de erre nincs helyük. A fürdő erre alkalmas lenne, bíznak abban, hogy ezt el is fogadják
a pályázatban. Akkor lehetne erre együttműködést kidolgozni. Az iroda bármikor elérhető lenne, és
bárki bármikor igénybe veheti az ottani szolgáltatásokat.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, az utánunk jövő testületnek 25 millió Ft/év kerülne az iroda
működtetése. Így a konkrét számok láttán, nem tudja elfogadni a pályázat benyújtását.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, az elmúlt ülés alkalmával szó nélkül megszavazta a testület a
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó pályázatot, aminek szintén van fenntartási költsége, nem is
kevés. Akkor a költséggel nem foglalkozott a testület, amellett, hogy a település közbiztonsága
legalább annyira fontos, mint a település egészségügyének kérdése.
Ha az egyik helyen azt mondják, hogy nincs pénz, a másik helyen is azt kellene mondani.
Toldi Balázs alpolgármester összegezve megállapította, sok a dilemma, a bizonytalanság a pályázat
körül. A benyújtási határidő május 31, a döntéssel nem nagyon lehet várni, mert a pályázatot még meg
is kell írni.
Megoldás lehet, hogy most leveszik a témát az ülés napirendjéről, és a jövő héten egy rendkívüli
ülésen a pályázat írók bevonásával döntenek.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető személyére is
javaslatot kell tenni. Azt sem tudják, egyik napról a másikra.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte Dr. Torma Évát tud e a személyekre javaslatot
tenni.
Dr. Torma Éva megjegyezte, a neveket most nem tudja megmondani, nem könnyű a feltételeknek
megfelelni.
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Az idő egyre fogy, ezért a döntést nem kellene sokáig húzni, mert nagy programról van szó, amin már
jó lenne dolgozni.
Dr. Timár Gyöngyi osztályvezető megjegyezte, jövő hét szerdán tudnának a pályázat író céggel
személyesen konzultálni.
Toldi Balázs alpolgármester lezárta a vitát, módosító javaslattal élt, miszerint vegyék le a témát
napirendről és a jövő hét csütörtökön – május 3-án – egy rendkívüli ülés keretében, a pályázat író
céggel történt egyeztetést követően döntsenek a pályázat benyújtásáról.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési Iroda létrehozására
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásáról a döntést a 2012. május 3-i rendkívüli ülésén
hozza meg.
Határidő: azonnal
48. Napirendi pont
„Őszidő” Nyugdíjas Klub kérelme (szóbeli előterjesztés)
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Poharelec László képviselőt az előterjesztés ismertetésére.
Poharelec László képviselő elmondta, az Ügyrendi bizottság legútobbi ülésén a bizottság javaslatként
fogalmazta meg, hogy a képviselő-testület támogassa az Őszidő Nyugdíjas Klub kérelmét, amely
szerint 2012-ben három alkalommal térítésmentesen kapják meg a Katona József Művelődési Központ
színháztermét, zenés, vacsorával egybekötött összejöveteleik megtartására.
Kérte a képviselőket biztosítsák ezt a lehetőséget számukra. Mint tudjuk az idei évi civil alapra nem
minden civil szervezet tudott pályázni, a Klub ténylegesen nem is pénzt, hanem lehetőséget kérne.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, emlékezete szerint a képviselő-testület
részéről született egy olyan döntés, hogy a helyi civil szervezetek és klubok havonta két órában
térítésmentesen használhatják a Közművelődési Intézmény közösségi tereit.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, valóban van egy ilyen döntése a képviselő-testületnek,
viszont az amit Poharelec képviselő úr kér, az a nagyvacsorákra, a nagyteremben tartandó esti
rendezvényre vonatkozna. A testületi döntés pedig a klubszerű foglalkozásra, a kistermek használatára
vonatkozik.
A gond az, hogy a művelődési háznak ezek az esti nagyrendezvények jelentik a nagyobb bevételt,
tehát ha a képviselő-testület támogatja a kérelmet azzal a művelődési ház bevételét fogja csökkenteni.
Annál is inkább gond ez, mert az ilyen rendezvények eléggé megritkultak az elmúlt években.
Poharelec László képviselő megjegyezte, a klub nem kapott a civil alapból támogatást, és ők igazán
nem is pénzt, hanem lehetőséget kérnek. Amennyiben szükséges helyi rendezvényeken ők is fellépnek,
aktívan részt vesznek a város kulturális életében. Ha nem adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, nem
fognak pénzért oda menni, tehát ugyan úgy nem lesz ebből bevétele a művelődési háznak. Nem az
fogja felborítani a művelődési ház költségvetését, hogy ők évi három alkalommal igénybe veszik a
nagytermet, és elhasználnak bizonyos mennyiségű vizet, elektromos áramot.
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Kérte a képviselőket, hogy szavazzák meg ezt a kérést, jövőre pedig nagyon gondolják át az alapok
felosztását, mert most is láthatták, hogy nem egy pályázó bérleti díjra kérte a támogatást.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, amennyiben klubszerű működésre akarják igénybe venni a
művelődési házat, az a testület döntéséből következően biztosított számukra.
Viszont ha más az igénybevétel célja, akkor pontosan meg kell határozni, hogy milyen célra kívánja a
Klub használni a művelődési házat.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök aggályosnak tartotta, ha tényleg nem a klubszerű
foglalkozásra kérik a lehetőséget, akkor ez a civil szervezeteknél egy lavinát fog elindítani.
Kétségtelenül nem nagy összegről lenne szó, de még is csak felborítja az intézmény költségvetését. A
döntés előtt meg kellene kérdezni az intézmény vezetőjét, hogy milyen lehetőséget tud felajánlani
abban az esetben, ha több civil szervezet is hasonló kéréssel fog jelentkezni.
Poharelec László képviselő válaszolva Jegyző úrnak, az intézmény nagytermét kérnék ebben az
évben három alkalommal, vacsorával egybekötött, zenés rendezvényeik megtartására.
Ismételten kérte a képviselőket támogassák a kérelmet, és határozatban rögzítsék, miszerint
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az „Őszidő” Nyugdíjas Klub részére 2012-ben előre
egyeztetett időpontban három alkalommal térítésmentesen biztosítja a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Kossuth út 9. sz. alatti Színháztermét.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az „Őszidő” Nyugdíjas Klub részére 2012-ben előre
egyeztetett időpontban három alkalommal térítésmentesen biztosítja a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Kossuth út 9. sz. alatti
Színháztermét.
Határidő: azonnal
49. Napirendi pont
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Gyomaendrődi Egyesületének kérelme (szóbeli
előterjesztés)
Poharelec László képviselő az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Bizonyára sokan tudják, hogy az egyesület minden évben Gyomaendrődön rendezi meg a galamb és
kisállat kiállítást, amellyel nagyon sok vidéki embert vonzanak a településre. Az egyesület nagyon
komolyan veszi ezeket a rendezvényeket, már most a 2013 évi kiállításokról beszélnek. 2013-ban
lehetőségük lesz február első hétvégéjén egy nemzeti kisállat kiállítás megrendezésére
Gyomaendrődön. 2013 novemberében pedig egy Európa szintű kiállításra, melyre Németországból és
a környező országokból várnak kiállítókat. Az egyesület az idei évben nem kapott támogatást az
alapokból, és jövőre sem kér, ezért arra kérte a képviselőket biztosítsák a lehetőséget az egyesületnek,
hogy az említett két alkalomra ingyenesen megkapják a Varga Lajos Sportcsarnokot, ezeknek a
kiállításoknak a megtartására.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök véleménye szerint ezt a kérést a 2013 évi költségvetés
megtárgyalásakor meg tudják beszélni, nem kellene most ennyire előre gondolkodni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, ezek a rendezvények két hétvégét jelentenének. Tudni kell,
hogy a sportcsarnokban jelentősen lecsökkent a fizetős igénybevétel. Elismerve az egyesületek
tevékenységét, de ezekkel a döntésekkel a bevételektől fosztja meg az intézményeket a képviselőtestület, ugyanakkor egyéb bevételről nem gondoskodnak.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, az egyesület kitakarítja a csarnokot és maga rendezi be a
termet. Az egyesületnek már egy évre előre kell tervezni, szervezni ezeket a kiállításokat, hiszen
Európából jönnek a kiállítók, nekik a lehetőséget biztosítani kell.
Arnóczi István János képviselő felhívta a figyelmet, hogy olyan szolgáltatásnyújtásnál, amit
ingyenesen adunk, a szolgáltatás Áfá-ját a szolgáltatást nyújtónak kell megfizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint nem is az Áfa fizetés a legjelentősebb ebben a
kérdésben, hanem az, hogy az intézmény bevételtől esik el, és joggal jöhet hasonló kéréssel a többi
egyesület is.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, nem pénzt, hanem lehetőséget kér az egyesület, hogy
biztosítsuk részükre a két hétvégre ingyenesen a sportcsarnokot. Ha már pénzzel nem tudjuk segíteni
az egyesületeinket, legalább ezzel a lehetőséggel segítsük.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a lehetőség mindig pénzt is jelent, mert valahonnan el kell
venni ezt a pénzt. Az egyesület eddig is megkapott minden támogatást. Elvi döntésről van szó, az a
támogatás, amit természetben adnak oda az egyesületeknek, annak az árát megfizeti a képviselőtestület.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megjegyezte, lehet, hogy jövőre meg tudjuk hívni az
egyesületet a civil alap pályázatra.
Toldi Balázs alpolgármester lezárta témát, felkérte Poharelec László képviselőt fogalmazza meg a
döntési javaslatot.
Poharelec László képviselő javasolta határozatban rögzíteni, miszerint Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 243.sz. Egyesülete (Gyomaendrőd,
Selyem u. 12.) részére 2013-ban két alkalommal térítésmentesen biztosítja a Varga Lajos
Sportcsarnokot az alábbi rendezvényeik megtartására: 2013. január 31-február 1-3. Nemzeti Fiatalállat
kiállítás, 2013. november 7-10. Európa Strasszer Kiállítás.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 243.sz.
Egyesülete (Gyomaendrőd, Selyem u. 12.) részére 2013-ban két alkalommal térítésmentesen
biztosítja a Varga Lajos Sportcsarnokot az alábbi rendezvényeik megtartására:
2013. január 31-február 1-3. Nemzeti Fiatalállat kiállítás,
2013. november 7-10. Európa Strasszer Kiállítás
Határidő: azonnal
Bejelentések

398

Lehóczkiné Timár Irén elmondta, az elmúlt ülésen felvetődött a térfigyelő kamerarendszer
kiépítésének szükségessége. Akkor ő kérte, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője készítsen
előterjesztést a temetőkben térfigyelő kamerák elhelyezéséről. Kapott e erre utasítást az ügyvezető?
Poharelec László képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Fő út 2. sz. alatti tűzoltó laktanyából történő
gépjárműkihajtás nagyon balesetveszélyes. Kérné, hogy szereljenek fel tükröt, hogy a kerékpárosok
lássák a kihajtó járműveket.
Lakossági kérdés, hogy mi lesz az utcákon levágott fagallyakkal.
A Csókási lejáró nagyon balesetveszélyes, ahol le van szakadva az átjáró. Kérte az intézkedést.
A ligeti lejáróhoz kérte a lámpatest felszerelését.
Kérte továbbá, hogy a nagylaposi településrészen is gondoskodjanak a közterületek fűnyírásáról.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a tűzoltó autó, ha esethez vonul a kihajtás során
megkülönböztető jelzést alkalmaz. Egyébként meg úgy kell kihajtania, hogy meggyőződik, hogy a
kihajtás biztonságos feltételei adottak e.
A lámpa felszerelése tudomása szerint folyamatban van.
A temetőben a térfigyelő kamera elhelyezéséről a kft ügyvezetőjét kell megkérdezni. Ennek jelentős
költsége lenne, ami nem biztos, hogy most a társaság rendelkezésére áll.
A Csókási lejárót az útkarbantartások során meg fogják javítani.
Poharelec László képviselő megjegyezte, nem a tűzoltó autó, hanem egyéb gépjárművek kihajtására
gondolt. Nagyon szűk a bejáró, le van takarva, indokolt lenne a tükör elhelyezése.
Át kellene gondolni a temetőkben kihelyezett behajtani tilos táblát. Nem biztos, hogy szerencsés volt a
kihelyezés.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, az ügyvezető a tábla kihelyezésével azoknak a
szabályoknak tett eleget, ami egy temetőre nézve teljesen elfogadható. Áldatlan volt az utak állapota a
temetőkben, széttaposták a járművek, joggal lett kitéve a behajtani tilos tábla. A mozgáskorlátozottak
számára a behajtás engedélyezett.
Vaszkó Katalin hozzászólásában megkérdezte, van e tudomása a testületnek arról, hogy a Vásártéri
lakótelepen lakók visszamenőleges 39.000 Ft összegű kukadíjat kaptak.
Sokan nem örülnek a temetőbe ki tett táblának, nem mindenkinek van mozgáskorlátozott kártyája, és
sok olyan idős van, aki nem tud olyan hosszú utat gyalogolni. Ezt át kellene gondolni.
Megkérdezte, tesz e valamit a város a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében.
Toldi Balázs alpolgármester további bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet a hozzászólásokat,
a tv nézőknek a figyelmet, és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Toldi Balázs
alpolgármester

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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