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Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. október 11-i rendkívüli üléséről a Városháza
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Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 15 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket, az intézmények vezetőit,
a meghívott vendégeket, az érdeklődőket, és a helyi Tv nézőit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 10 fő. Márjalaki József képviselő jelezte, hogy az ülésen
nem tud részt venni, Marton Dániel képviselő késését jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Béres János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazat mellett támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
542/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István
János és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni, azzal, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás KEOP pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztés is kiküldésre került.
Megkérdezte a képviselőket van e kiegészíteni valójuk, eltérő javaslatuk a napirenddel kapcsolatban,
ezt javasolta 6. napirendi pontként felvenni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
543/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Járási hivatal kialakításáról tájékoztató, az önkormányzat székhelyének meghatározása
2. A GYÜSZ-TE támogatási kérelme
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
fordulója
4. Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírás
5. Iskolaorvosi feladatok ellátása
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő
beadása
7. Bejelentések
Várfi András polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt kitért arra, hogy foglalkoztatja a
lakosságot, bár a nyilvánosság előtt több alkalommal elmondta, hogy egy suttogó propaganda terjed a
városban, melynek vannak terjesztői, táplált hírről van szó. Ez a hír arról szól, hogy Gyomaendrődre
betelepítenek embereket. Ez a XX. századnak egy nagy bűne volt, amikor embereket telepítettek,
maga a szó a kifejezés is megalázó, hogy ilyennel foglalkoznak Gyomaendrődön a XXI. században.
Ilyen, hogy betelepítés nincs. Aki ilyet mond, álljon ki és viselje azokat a jogkövetkezményeket is,
ami ezzel jár. Határozottan visszautasítja, és megkéri, hogy jelenjen meg az az illető, aki ezt
elindította, táplálja.
1. Napirendi pont
Járási hivatal kialakításáról tájékoztató, az önkormányzat székhelyének meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a járási székhely és a város központ, hogy Gyomaendrőd
mikor talál végre önmagára, mikor lesz egy központi helyen lévő olyan városközpontja, amelyre 30
évvel ezelőtt eleink írásos ígéretet tettek, hiszen megvannak a dokumentumok úgy az endrődi és a
gyomai Tanács részéről, majd azt követően az egyesült Gyomaendrődi Nagyközségi Tanács is
határozatban rögzítette azokat az elképzeléseket, hogy milyen irányba kíván fejlődni Gyomaendrőd. A
járásokról sok szó esett már. Január 1-el megalakul a járás. A kialakítással kapcsolatban megkérte Dr.
Csorba Csaba jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást, hogy hol tartanak ezek a folyamatok.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy a 2012. évi XCIII. Törvény döntött a járások
kialakításáról, ezt követően pedig a végrehajtása tárgyában kiadott Kormányrendelet jelölte ki a járási
székhelyeket, Gyomaendrődöt is. Ezzel párhuzamosan a járásokkal kapcsolatos felmérések,
folyamatosan történtek. A járási hivatal több lépcsőben jön létre. 2013. január 1., amikor létrejön a
járási hivatal törzskara és az ahhoz kapcsolódó szakigazgatási szervek és 2013. december 31-ig kell
létrejönni a Kormányablakoknak. Több felmérés készült, egyrészt a vagyonra vonatkozik, másrészt a
személyi feltételekre. A vagyoni felmérésekkel kapcsolatban megtörtént az ingó és ingatlan felmérés
és megtörtént a személyek kiválasztásra a javaslattétel. Ezek az egyeztetések az első fordulón
keresztül jutottak, ennek a lezárása az ingyenes használati szerződés, amelyet 2012. október 31-ig kell
megkötni a Kormányhivatalnak és az Önkormányzat képviseletében a polgármesternek. Jelenleg ott
tart az egyeztetés, hogy azokat a táblázatokat, adatokat, melyekről a Képviselő-testületet tájékoztattuk,
a Kormányhivatalnak megküldtük, ezeknek a felülvizsgálata van folyamatban. A járási hivatal
személyi állománya egyrészt a Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatot ellátó köztisztviselőiből illetve
a járáshoz tartozó települések hivatalainak köztisztviselőiből jön létre. Azok a személyek kerülhetnek
felvételre a járási hivatalba, akik megfelelnek a képesítési előírásoknak, másrészt pedig jegyzői
államigazgatási feladatokat látnak el, melyek átkerülnek a járási hivatalhoz.
Ez a folyamat elért egy döntés előtti állapotba, a Kormányhivatal fogja elkészíteni a használati
szerződést, ezt követően kell a Képviselő-testületnek ezt elfogadni, október 25-i rendes ülésén.
Tegnapi nap folyamán volt egy egyeztetés, ahol az önkormányzati képviselők illetve a
Kormányhivatal képviselői vettek részt.
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A Kormányhivatal vezetése is tájékoztatást adott arról az adatgyűjtésről az eljárási lépésekről,
amelyeknek egyes elemeit a Képviselő-testület megkapta, illetve tájékoztatást adott arról, hogy a járási
hivatal székhelyéül a Polgármesteri Hivatal jelenlegi ingatlana került meghatározásra.
A Képviselő-testületnek le kell zárni ezt az eljárást, meg kell keresni a Polgármesteri Hivatal helyét és
el kell fogadni az ingyenes vagyonhasználati szerződést. Mindazok az ingó és ingatlan vagyonok
kerülnek az Állam ingyenes használatába, amelyek azoknak az államigazgatási feladatoknak az
ellátását szolgálja, amelyeket a törvény erejénél fogva a járási hivatal fog intézni.
Mindenhol ahol korábban Okmányiroda vagy Gyámhivatal működött ott változatlan módon látják el a
feladatokat.
Az ingyenes használati szerződés mindaddig szól, ameddig az Államnak szüksége van a
feladatellátáshoz ezeknek a vagyoni eszközöknek a biztosítására. Az ingatlan tulajdonjoga nem
változik.
Dévaványán kirendeltség a kistelepülések esetében ügyfélszolgálati pontok, ügysegédi hálózaton
keresztül történik az államigazgatási feladatok ellátási.
2013. január 1-el nem zárul le a járási hivatalok kiépítése, hiszen ezzel párhuzamosan történik meg
majd a szakigazgatási szervek betagozódása a járási hivatalba és a későbbi feladatbővülés is ennek
megfelelően történik.
Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület arról, hogy az oktatási igazgatással kapcsolatban tankerületi
központok kialakítása is folyamatban van és az elképzelések szerint járási szintig történik meg a
kiépítés.
/Marton Dániel képviselő megérkezett az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő/
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, véleménye szerint jól halad a járási hivatalok
előkészítési munkája, minden szükséges adatot hibátlanul megadott eddig a hivatal. Elmondta, hogy az
elmúlt napokban polgármesteri fórumot tartott, melyen Gyomaendrőd polgárai kinyilvánították, hogy
szeretnének egy új városközpontot, melyre az ingatlan adott, hiszen az iskola jelenleg üresen áll.
Olyan állapotban fogjuk visszakapni, hogy ott megkezdhető legyen a hivatali munka január 2-án. Akik
megszólaltak, egy-egy közösséget képviseltek, hiszen pártok vezetői, vagy olyan személyek, akik
köztiszteletben állnak. A tegnapi napon pedig megjelent a Kormányhivatal teljes vezető apparátusa,
tudják azt a problémát, hogy a Képviselő-testület jobb és baloldala nem tudott még megegyezni abban,
hogy hol legyen a városközpont és hol legyen a járási hivatal. Ezt el kellene dönteni minél előbb. A
történelmi lehetőség most van előttünk, most alakíthatjuk Gyomaendrőd sorsát úgy, hogy legyen egy
városközpontja és ne legyen mindenből kettő Gyomaendrődön.
Ebben a napirendi pontban el kell fogadni Jegyző úr tájékoztatását, ugyanakkor kell egy döntést is
hozni a mai napon, hogy a városközpont a Selyem úti épületben lesz.
Arnóczi István János elmondta, történelmi lehetőség keresztútja előtt áll városunk. Két irányba
indulhatunk el, az egyik irány a fejlődés és gyarapodás iránya, a másig irány a stagnálás és a csendes
elmúlás iránya. A testület bölcs megfontolással kinyilvánította, hogy járási székhely címért szálljon
ringbe a város, melyet sikeres lobbytevékenységgel el is ért a város vezetése. Ideáig tündérmesének
tűnt a történet, mely aztán egy csapásra rémregénnyé változott.
A járási székhely cím, nem csupán egy pozíció, hanem felelősség is. Felelősségünk van a járás
települései felé is, de saját lakosságunk felé is. Gyomaendrőd lakossága a járási cím elnyerése mellett
egy ígéret beteljesítésére is vár. Valaha két település lakossága úgy döntött, hogy a jövőben együtt
kívánják folytatni a városi létet. Ezt a döntést hosszú tervezés és szervezés előzte meg. Egy olyan
nagyszabású városrendezési terv készült el, mely a két településrész közé egy új, korszerű
városközpont létrehozásáról döntött. Van olyan értelmiségi ismerősöm, akit az akkori városvezetés
már kész tervek bemutatásával bírt maradásra Gyomán. Ez a terv és adósság az elmúlt harminc év
politikai és gazdasági csatározásaiban szépen feledésbe merült, elsikkadt. Viszont sok volt Endrődi
lakos emlékszik a szavazás előtti kampányban elhangzott ígéretekre. A városközpont kiépítése helyett
egy kétpólusú település maradt a város. Egyedül a lakcímnyilvántartó igazolványban szerepel a
Gyomaendrőd kifejezés, fejben még mindig Gyomáról és Endrődről gondolkodunk. Az előző
városvezetések a kétpólusúságot erősítették is. Fenn lett tartva két polgármester hivatal, művelődési
ház, könyvtár, sportpálya került, amibe került.
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Igaz, hogy a forrásokat, mint egy feneketlen zsák nyelte ez a rendszer, de így az elmaradt ígéreteket el
lehetett feledtetni. A jelenlegi intézményi felállást nem lehet finanszírozni, nincs rá forrás. A
közszolgálatosak üzemeltetnie kell a városnak. Végre legyen egy könyvtára, mely egész nap a
látogatók rendelkezésére áll, a XXI. századi igényeknek megfelelően. A Polgármesteri Hivatalban az
ügyintézésnek szintén a mai kor igényeinek megfelelő színvonalon kell folynia. Ne legyen szükség
kirendeltség működtetésére. Nem csak az energiaköltségeket kell lefaragnunk, hanem a karbantartási,
és őrzési költségeket is. Az ellenzők nem tudom, hogy milyen forrásokból szeretnék finanszírozni a
jelenlegi helyzetet? Úgy tudom, hogy sem pénzjegynyomda, sem aranybánya nincs a város
tulajdonában. A szeptemberi testületi ülésen a képviselők a fürdő pályázata során azt emelték ki, hogy
hosszú távú célokat kell megfogalmaznunk és ezért támogatják a beruházást. Ennél nemesebb és
szükségesebb hosszú távú célt nem lehet a városban felmutatni. Az bizonyos, hogy nem egy-két év
alatt valósul meg az új városközpont kiépítése, kiépülése. Sajnos a városnak nincsen varázslója, aki a
pálcájával egy szempillantás alatt kacsalábon forgó palotát varázsol a kopár területre. Hosszú idő és
kitartás szükséges e cél megvalósítása érdekében. Kérem minden józanul gondolkodó és a szebb
jövőért tenni akaró képviselőtársamat, hogy szavazatával támogassa az előterjesztést. Eskünkhöz
méltóan Gyomaendrőd érdekeit vegyük figyelembe.
Toldi Balázs alpolgármester reagálva az elhangzottakra a városháza és a járási hivatal kialakításával
kapcsolatban elmondta, hogy városunk történelmi lehetőség kapujába érkezett. A magyarországi
közigazgatási átszervezésnek köszönhetően településünk térségi központtá válik. Járási székhely lesz.
Olyan lehetőség ez, mely minden helyi lakost büszkeséggel kell, hogy eltöltsön, hiszen városunkat
érdemesnek találták arra, hogy egy régióban vezető szerepet foglalhasson el. Ez az új szerepkör
nagyon sok előnnyel ugyanakkor kötelezettséggel is jár. Az előnyöket talán már mindenki felsorolta,
aki csak a járás kérdésével foglalkozott. A kötelezettségekkel azonban talán kicsit kevesebbet
foglalkoztunk. A legfontosabb, hogy Gyomaendrődnek biztosítani kell a járás infrastrukturális és
humán erőforrás szükségleteit, mely utóbbival nem lehet probléma, hiszen a közigazgatás új színterén
olyan feladatokat kell ellátni, amelyek eddig városi szinten lettek feldolgozva. Olyan emberek fogják a
munkaköröket betölteni, akik eddig is ezzel foglalkoztak. Az már nagyobb fejtörést okozhat, hogy
ezek a köztisztviselők hol, mivel és milyen munkakörülmények között fogják munkájukat végezni,
hiszen mindjárt itt van 2013. január 1. amikor megkezdi működését a járás, vele párhuzamosan az
önkormányzatnak is el kell látni feladatait. A leglényegesebb kérdés, hogy hol is legyen a járási
központ, illetve, hogy hol kaphat helyet a városháza. Fontos kérdés, hiszen nem mindegy, hogy a
járást egy Trabantba, vagy egy Mercedes-be ültetik be. A jó munkavégzéshez elengedhetetlen a
megfelelő munkahelyi környezet, melyet a jelenlegi városházán megtalálhatnak a leendő dolgozók,
illetve az ügyeiket intéző lakókat is méltó körülmények várják. A társtelepüléseket partnerként kell
kezelni és elvárásaikat, igényeiket a lehető legnagyobb mértékben ki is kell szolgálni. Ilyen kívánság
az eddig legtöbbször emlegetett tömegközlekedéssel is könnyű megközelíthetőség. Fontos, hiszen aki
dévaványai az majd az ottani Kormányablaknál fogja intézni a dolgait. Gondoljuk, hogy az
Ecsegfalvaiak sem akarnak plusz 20 km-t utazni. Maradnak a Hunyaiak és a Csárdaszállásiak.
Előbbieknek nem biztos, hogy ez a lehetőség a közelebbi. Sajnos a jelenlegi jegyárak mellett
Csárdaszállásról is jobban megéri autóval bejönni, mint vonattal főleg, ha ügyeik intézését össze lehet
kötni egy nagy bevásárlással. Többször hangsúlyozott tény, ahhoz, hogy a járás a településen
maradjon minden lehetőséget meg kell ragadnunk, ez egyértelmű. Azonban azt se felejtsük el, hogy
normális esetben a jó főnök, jelen esetben a Kormány, Kormányhivatal nem az alapján dönti el, hogy
ki megy, és ki marad, hogy ki milyen kívánságokat teljesített, hanem hogy az adott egység hogyan
dolgozik, hasznot termel, vagy veszteséget és gondot. Szerintük ez nem azon áll vagy bukik, hogy hol
van a központ, hanem azon, hogy akik ott dolgoznak, hogyan végzik a dolgukat az ügyintézőtől a
járási vezetőig. Hangsúlyozza, hogy normális esetben. Amellett, hogy új régiós központ leszünk,
megnyílt annak a lehetősége is, hogy egy történelmi ígéretet teljesíthessenek, mellyel eddig nem sokat
foglalkoztak az előttük lévők sem. El lett fogadva a településrendezési terv, de érdemben nem sokat
foglalkoztak vele. Ez az ígéret nem más, minthogy Gyomaendrőd végre kapjon egy új a két település
közötti városházát, ami megfelelő alapja lehetne egy új városközpontnak. Iróniával jegyzi meg, hogy
ha itt lesz a Fő tér akkor biztos jönni fognak az új befektetők, akik munkahelyet teremtenek, ezáltal a
város képes lesz megállítani az éves szinten 200 fővel való lakosságcsökkenést.
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Talán képes lesz megtartani okos és tanult fiataljait, akiknek a szürkeállományára támaszkodva
Gyoma és Endrőd között felépülhet egy kutatásfejlesztés központ, azért itt, mert Gyomán a folyótól
Endrődön a holtágaktól nem tudnak tovább terjeszkedni.
Végezetül feltett pár kérdést. Biztos, hogy az a legnagyobb gond, hogy a Fűzfás holtág belső ágán 100
év múlva milyen egyedülálló városközpontot hoznak létre? Lehet, hogy addigra elfogyunk. Biztos,
hogy a gyomai vagy az endrődi attól fogja magát gyomaendrődinek érezni, hogy ott lesz a városháza?
Biztos, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben költeni kell, költeni tudnak 80-100-150-200 M Ft-ot egy
energiafaló épületre, az új városháza dolgozóinak méltó munkahelyi körülményeinek megteremtésére,
illetve a gyomaendrődi lakosokhoz méltó ügyfélkiszolgálásra, olyan dolgokra, amivel már
rendelkezünk? Biztos, hogy nekünk kell beülni a Trabantba? Biztos, hogy nem férünk el a Mercedesben? Végezetül kihangsúlyozta, hogy azt szeretnék, hogy Gyomaendrőd járási székhely legyen, sok
egészséges emberhez méltó körülmények között élő gyomaendrődiként gondolkodó polgára.
Fülöp István az MSZP helyi vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a nagy érdeklődés
mellett megtartott lakossági fórumon már volt alkalma ismertetni véleményét ebben a témában. A mai
döntéshozó ülésen megismételni és egyben hangsúlyozni kívánja az akkor ott elmondottakat. Az akkor
kifejtett álláspontjában megerősítették a fórumot követő beszélgetések, melyeket barátaival és
ismerőseivel folytatott. Ma is emlékszik a 30 évvel ezelőtti hírekre, melyeknél Gyoma és Endrőd
közigazgatási egyesülése volt napirenden, és arra is, amikor gyerekkorában hallotta a felnőttektől,
hogy elvitték a járást. A szülei tudták, hogy ezzel a fejlődés lehetőségét is. Közel egy generációnyi
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a kor lehetőségeit jól felismerve az akkori két nagy község vezetője
és a lakossága a települések egyesülésével távlatot nyisson a fejlődésnek. És egy újabb generációnyi
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy városunk járási székhellyé válásával a távlati fejlődés lehetőségei
nyíljanak meg az itt élők számára. Célba értünk, pedig volt szembeszél. Egy retorikai szófordulattal
azt kellene inkább hangsúlyoznia, hogy máris egy újabb verseny kezdődik. A tárgyszerűség
megkívánja, hogy köszönetet mondjanak és elismerjék a döntés előkészítésben és az
érdekérvényesítésben részt vevők sikeres munkáját. Fontos annak hangsúlyozása is, hogy a jelenlegi
Képviselő-testület tagjainak is a távlati gondolkodás és az érdekintegrálás felismerésének
szükségességét bizonyító módon kell cselekedni. Rangot és lehetőséget kapott a város és persze
felelősséget is atekintetben, hogy eleget kell tenni a járást alkotó öt település lakói érdekei
integrálásának. A jó döntéshozatal jövőt befolyásoló szerepéről két múltbéli esemény jut eszébe, az
első a vasút nyomvonalának kiépítésével kapcsolatos a másik kortörténeti tény pedig az ENCI
üzemcsarnokának és irodaépületének megépítésével kapcsolatos. Volt mind a két esetben
pesszimizmus és volt mind a két esetben olyan emberek, akik meglátták és megértették a kor szavát. A
járási hivatal a jelenlegi városháza épületében való elhelyezése véleménye szerint helyes
kezdeményezés. Azért is, mert nem érzelmileg közelít a döntéshez, hanem a célszerűség szempontjait
veszi figyelembe. Az államigazgatási hatáskörök járási ügyintézése során a lakosság gyakran
ugyanebben az épületben fog majd megfordulni. Az egyéb más államigazgatási hatáskörben eljáró
szakigazgatási hivatal épületben való elhelyezése az ügyintézés komfortosságát teremti meg a lakosság
számára. Fontos az az érv is, hogy a járáshoz tartozó települések lakói számára a jelenlegi városháza
épületében való ügyintézés tudja leginkább biztosítani a helyhez kötöttség legoptimálisabb feltételeit.
Az ő érdekeiket is a legmesszebbmenőkig szemelőtt tartva kell meghozni a döntést és alkalmazni kell
a viszonosság elvét is, hogy ahhoz, hogy Gyomaendrőd járási székhelyként való megnevezése tény,
ehhez kellett a többi településnek is jóindulatú és velünk való együttműködés iránti szándéka. A
városháza a jövőben is a városháza fog maradni, egy magasabb államigazgatási szint feladatainak az
ellátásához biztosít feltételeket. Az államnak való átadása nekünk helyben élőknek is az érdekeit
szolgálja. Hangsúlyozta, hogy kapunk és nem elvesznek tőlünk. A közigazgatás rendszerében is egy
magasabb státuszt erkölcsi, morális értelemben rangot és a fejlődés lehetőségének a perspektíváját.
További fontos döntést igénylő kérdés, hogy a városháza működésének a város melyik épülete adjon
helyet. Van néhány lehetőség. Megerősítette, hogy Ő, illetve akikkel e kérdésről beszélt, helyes
kezdeményezésnek találják azt a javaslatot, mely a városháza működési feltételeinek a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény jelenleg üresen álló Selyem úti épületében teremtődjön meg. Azon túl, hogy
ott a szükségletek és, feltételek kialakíthatóak a városfejlesztéssel kapcsolatos régi ígéret is valóra
válik.
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A városfejlesztés távlatos gondolkodást igényel, most a Képviselő-testületnek van joga és ezzel együtt
lehetőségük és felelősségük is abban, hogy meghozzák mindazokat a döntéseket, amely egy új
államigazgatási szint működésének megteremtéséhez szükséges. Mindehhez jó munkát kívánt.
Dr. Kovács Béla hozzászólásában elmondta, hogy a polgármester fórum óta sokan beszélnek
Gyomaendrődön arról, hogy hol legyen a városháza és a járási székhely. Ebben a teremben is
elhangzott sok érv, ellenérv. Sokat fel lehet hozni. Amikor Napóleon egy győztes csata után bevonult
egy faluba és a tiszteletére ott nem harangoztak, maga elé vezetette a bírót, akit valószínű kivégeztek
volna, merthogy nem adták meg a császárnak a tiszteletet, a bíró azt mondta, hogy több oka van annak,
hogy nem harangoztunk. Az egyik oka, hogy az önök tüzérei a csata kezdetén ellőtték a haranglábat.
Ilyen szempontból két érvet szeretne amellett elmondani, hogy itt legyen a járási hivatal és a város
központjában a városháza. Vannak néhányan, akik 30 évvel ezelőtt ott voltak azokon a
falugyűléseken, ahol letették a nagyesküt Gyomának és Endrődnek, hogy a két település között épül
majd ki az, ami nem épült ki 30 év óta. Rossz, hogy az ipari képzés megszűnt Gyomaendrődön, jó
hogy ott áll az épület, amelyet most fel tudnak használni. Ez egy érzelmi dolog, a régiek döntését
kellene most megadni. A járáshoz csatlakozott települések és azok vezetői úgy szeretnék, hogy itt
ebben a helységben lenne a járási székhely. 46 éve annak, hogy elvették a járást, azóta másodrendű
település Gyomaendrőd. Ha most Dévaványa, vele Ecsegfalva úgy dönt, hogy nem óhajt
keresztülmenni a vasúton főleg ahol az aluljáró most fog épülni és azt mondja, mint ahogy mondta
Körösladány és Bucsa mikor még ide volt tervezve, hogy nem kér a járásból, abban a pillanatban
összeomolhat a mi járási lehetőségünk és ezzel ismételten a másodrendű helyre fogunk visszaszorulni.
Az elmúlt 20 évben először Szarvashoz majd Békéshez majd újra Szarvashoz csatlakoztunk, közben
görcsösen próbáltuk meggyőzni Dévaványát, hogy hozzunk létre egy közös kistérséget, nem sikerült.
Most itt a lehetőség, hogy ezzel éljenek.
Hanyecz Margit helyi lakos elmondta, hogy vannak jónéhányan akik még mindig csak Gyomában
gondolkoznak. Az ilyen illető hasonlít ahhoz az egyénhez, aki még a 80-as években tévesen adott le a
térképészeti hivatalnak adatot Gyomaendrődről. Ugyanis megjelent egy térkép, ahol fel van tüntetve
nagybetűvel, hogy Gyomaendrőd és mellette van egy kicsi pont, mint Endrőd. Úgy képzelték, hogy a
két település egyesítéséből lesz egy város és Endrőd megmarad egy kis falucskának. Sajnos 30 év
eltelt és nem nagyon mutatnak a jelek arra, hogy egy város lesz és mindent csak Gyomára képzelnek
el. Nagyon örülne, ha ott lenne a városháza és elfáradnának legalább a gyomaiak is félúton endrőd
felé, mint ahogy Endrődről ide járnak 30 éve.
Hátha más is létesülne az új városháza körül és valóban egy városrész lesz a két településből.
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője hozzászólásában elmondta, hogy
utánanézett a könyvtár anyagai között, hogy vajon a járással kapcsolatban, illetve a két község
egyesítése után van e olyan anyaguk, amely ezt a véleményt, hogy ott legyen egy városközpont
alátámasztja. Talált egy olyan Tanácsi rendeletet, amely 1983. évi 3. számot viseli, általános rendezési
terv, amely először írta le azt, hogy ebbe az új városközpontnak a helye a két település közötti rész
legyen illetve milyen intézményeket képzeltek el akkor azon a helyen. Ott képzelték el a
városközpontot, többek között a tanácsházát, pártszékházat, anyakönyvi hivatalt, irodaházat, bankot,
szakorvosi intézeteket. Mindenképpen azt szerették volna, hogy a két település összeépüljön és ennek
az első intézménye lett volna a tanácsháza. A későbbi időkből talált egy 2002-es rendezési tervet,
amely szintén ezt a gondolatot követte. 1997 áprilisából talált a helyi lapokból választási ígéreteket,
amikor is polgármester választás volt és ott elhangzott, hogy a két településrész reális érdekeit szem
előtt kell tartani és ott kell kialakítani egy új városközpontot és ezzel sok probléma megoldódhatna.
Két olyan anyagot is talált, amely a gyomai járás eredményeivel is foglalkozik, ezt hamarosan
közzéteszik a honlapjukon.
Leginkább a Dr. Kovács Béla által elmondottakkal tud azonosulni, azt szeretné, hogy olyan döntés
szülessen ma, ami azt jelenti, hogy Gyomaendrőd nem csak a 3100 település egyike, amely ma van az
országban, hanem annak a 176 településnek az egyike, ami járásközpont. Ez a legfontosabb és ezt kell
minden döntésnek támogatni. Ennek a döntésnek is van érzelmi alapja, számára is van, ugyanakkor
ugyanilyen érzelmi alapokon hallgatta az elmúlt ülésen a fürdő beruházás vitáját. Akkor
alpolgármester úr mondta azt, hogy de akkor mi legyen a fürdővel, ha nem támogatják?
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Ő is ezt érzi, hogy mi lesz ezzel a területtel, ha most nem születik döntés. Elhangzott, hogy 200 M Ftba kerül egy városháza kialakítása, valószínű, hogy ezek a számok az igazak, de mivel nincs ennyi
pénz, erre nem fog a város ennyit költeni, ahhoz, hogy ott a munka elkezdődjön nem is kell ennyi
pénz. Viszont az, hogy ezek után ott valami elinduljon, azt el kell kezdeni. Vannak erre megfelelő
emberek, hogy azokat a forrásokat, lehetőségeket felkutassák, amivel azt az épületet át lehet alakítani,
vagy ott ki lehet építeni. A héten egy levélváltásban volt egy nagyváros nagy könyvtárának
vezetőjével, aki más ügyben írta, de ide is vonatkozik, hogy ha a rövidtávú túlélés a tét az nagyjából
egyenlő a középtávú elhalálozással, ami óhatatlanul be fog következni. Kérte, hogy olyan döntést
hozzon a testület, amely hosszú távú és mindenképpen azt erősíti, hogy Gyomaendrődi járási központ
legyen.
Fülöp Zoltán megkérdezte, hogy az eddig polgármesteri hivatalnál történt ügyintézés a lakosság
részére hogyan fog változni január 1. után, a járási hivatal és az önkormányzati hivatal között?
Mennyire kell a járási hivatalban a lakosságnak ügyeit intézni illetve mennyi marad az önkormányzati
hivatalnál?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a polgármesteri fórumon, melyen képviselő úr
is jelen volt, részletes tájékoztatást adott, tételesen ismertette, hogy milyen hatáskörök kerülnek a
járási hivatalhoz, és milyen hatáskörök maradnak az önkormányzati hivatalnál. A nagy tömegű és
viszonylag jól tipizálható ügyek átkerülnek a járási hivatalhoz, a gyámhivatali, okmányirodai ügyek
intézése. A másik része azok a szakigazgatási szervek által végzett feladatok, amelyek beolvadnak a
járási hivatalba. Ilyen a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos ügyek, az egyéb ellátások folyósítása.
A szociális ügyek tekintetében is tájékoztatást adott, azok maradnak jegyzői hatáskörben, amelyekre a
felhatalmazást önkormányzat rendelete adja meg. Egyéb jegyzői feladatok és hatáskörök között
jelentős a birtokvédelmi ügyek, ami marad, illetve ide fognak tartozni az ipar kereskedelmi és egyéb
működési engedéllyel kapcsolatos ügyek. Maradnak az építéshatósági ügyek, ahol jelenleg az
átszervezés folyamatban van, a kormányrendelet tervezete már napvilágot látott, a jövő év első felében
ez is megtörténik. A Kormányablak kiépülésével egyéb ügyintézési lehetőségek is átkerülnek a
Kormányhivatalhoz. A jegyzői hatáskörben azok az államigazgatási ügyek maradnak, amelyek
viszonylag helyi sajátossággal bírnak, és helyi ismereteket igényelnek. A tételes felsorolást nem
kívánja megismételni, erre az írásos anyagot a Képviselő-testületnek korábban megküldték.
Hogy a járási székhely hol legyen alapvetően nem az önkormányzat döntésén múlik, hiszen az
önkormányzati közigazgatás megszervezését törvény jelöli ki. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy
Gyomaendrődön működik járóbeteg ellátás, ennek a székhelye a gyomai részen van, ami nagy
forgalmat igényel és a lakosság viszonylag széles tömegét érinti, jó, ha könnyen megközelíthető. Ami
a helyi lakosságot érinti, mind a két településrészről viszonylag jól megközelíthetővé kell tenni. A
közigazgatás szervezése szervesen illeszkedik ahhoz, hogy egyrészt milyen lesz az önkormányzati
közigazgatás mérete, nem szabad elfeledkezni, hogy 33 fős apparátusról beszélünk, azokat a
feladatokat, hogyan lehet integrálni úgy, hogy minél jobban egy helyben és költséghatékonyabban
lehessen kialakítani és milyen vagyongazdálkodási elveket lehet ebben a kérdésben érvényre juttatni.
Dr. Szonda István intézményvezető hozzászólásában elmondta, hogy egy átalakulás mindig jár
ráfizetéssel is. Egy olyan történeti lehetőséget kapott a város, amelyet nem kellene olyan
huzakodással, mérlegeléssel, hogy melyik épület, hogy érzelmileg milyen fontos a városnak, ha kap
egy ilyen lehetőséget, mindent meg kell tenni azért, hogy ennek a lehetőségnek megfeleljen. Nem 2030 évre szól ennek a térségnek az igazgatása, hanem 100 évre, hiszen a volt gyomai járás is több mint
100 éves múltra tekinthetett vissza. Hogy mennyibe kerül? Szarvason még mindig emlegetik, hogy
anno a vasútvonal építésekor Szarvast is bekapcsolták volna komolyabban a vasúti közlekedésbe és
akkor a fuvarosok kiálltak tüntetni, hogy de akkor nekik nem lesz munkájuk. Meg lehet nézni, hogy
Szarvas egy oldalvágányra került és nem tud kijönni ebből a csapdából. Meg kell nézni az endrődi
őseinket, akik ugyancsak vasvillával és ásókkal, lapátokkal elállták a vasút nyomvonalát, hiszen
kiszámolták, hogy mennyi búzával kevesebbet tudnak termelni és mekkora káruk lesz, ha a vasúti
nyomvonalat az ő földjeiken keresztül kell végigvinni. Ma is előkerülnek ezek a problémák.
Említették többen, hogy megszülettek a tervek, megtörténtek az ígéretek és azután nem történt semmi.
Mindig azt mondták, hogy nincs rá pénz, sokba kerül.
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Ezt értették az emberek, mégis csak volt pénz két piacra, két kultúrházra, két sportpályát fenntartani,
két úgymond hivatalra és olyan dolgokra, amiket az ő korosztálya nem is ért. Mi ez a Gyoma és
Endrőd vita? Mi ez az ősi dolog, amit talán az időseink értenek, de mi nem tudjuk érteni. Ennek az oka
az, hogy elodázták a földrajzi centrumban lévő központ kiépítését különféle okokra hivatkozva. 20 év
távlatából mely városrészen épültek tömbszerűen családi házak? Tudomása szerint az Újkert sor, ahol
ma is folyik az építkezés. A gazdasági szakemberek megvizsgálták és természetesen a földrajzi
középpontba tették az áruházukat. A Szent Gellért Katolikus Iskolát megtervezők is pontosan tisztában
voltak vele, hogy mit jelent egy településen a földrajzi középpont, itt lehet fejlődni. Ettől lehet elvárni
azt, hogy talán ennek hatására nem mennek el a fiataljaink.
A városközpont mitől lehet városközpont. Attól is, hogy ott van a város vezetése az önkormányzat, de
nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Az árucsere lehetősége az, ami központi helyet biztosít egy
városban, ami mozgatja, ha ott elindul a központ építése, akkor mindenképpen az árucserét is oda kell
vinni, olyan vásár és piacteret kellene kialakítani, amely azt eredményezi, hogy minden gyomaendrődi
lakos hetente legalább egyszer felkeresi a városközpontot. Ha gazdasági mozgás indul, akkor ennek a
városközpont kiépítésében a lakosság vállalkozói rétege is részt vesz, hiszen a szolgáltatók oda
települnek, ahol az emberek mozognak, ahol az emberek el akarják költeni a pénzüket. Kérte a
testületet, hogy megfelelő bölcsességgel hozzák meg döntésüket.
Dávid István a Magyar Kommunista Munkáspárt vezetője elmondta, hogy 1961. június 15. után 20-ra
virradó éjszakára kellett Endrődön a kultúrházat kifesteni, kitakarítani, mert Budapestről – akkor lett
vége a mezőgazdasági kiállításnak – hozták az endrődi makettet. A kiállításnak ez volt a fő profilja,
hogy fog kinézni Endrőd. Ebből kevés létesült meg a két településrész egyesítése után. Senkinek nincs
joga, hogy őseink döntését megkérdőjelezzék, vagy az ellen szavazzanak. Önök képviselők, azt kell
megszavazzák, amit a lakosság Önökre bízott, nem az Önök véleményét. A polgármesteri fórum jól
sikerült, prominens személyek is, egyértelműen a műveltségi szintek csak azt diktálhatják, hogy
középre kifelé a városházát és ott kell építeni. Volt tanítójának volt egy mondása, ha nem ültetsz fát,
nem várhatsz termést. Ez így igaz, ha nem kezdik meg a városközpont kiépítését középen, ott ahol az
őseink ezt megfogalmazták. Ez már el van döntve, közel 50 éve. Az elmúlt napokban Kecskeméten
járt, csodálkozott, hogy milyen gyönyörűen kiépült. Elmondták az ottaniak, hogy rendszerváltáskor is
összefogott a bal és a jobboldal és közösen vitték a város sorsát. Sajnos ez nálunk nem így van. Ezt
nem kellett volna még vitára bocsátani sem.
Bűnt fog elkövetni, aki ma ezt a napirendet nem fogja megszavazni, nincs joga hozzá. Mert a város
lakosságának a döntését nincs joga megkérdőjelezni senkinek. Tisztelettel kérte a képviselőket, hogy
engedelmeskedjenek azoknak a személyeknek, akik őket megválasztották, tartsák tiszteletben.
Szécsi Zsolt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat egyöntetű véleménye és kérése, hogy a városházát a város közepére
helyezzék, a régi ipari iskola épületében. Az ésszerűség szempontjából is egyszerű megközelíteni
mind az endrődi lakosok, mind pedig a gyomai lakosok, nem beszélve öregszőlő és nagylaposról.
Jelképesen egyesülhet Gyoma és Endrőd, hiszen a város közepe adna helyet illetve teret az
ügyintézésekhez. Kérte a képviselőket a bölcs döntés meghozatalára.
Püski Sándor helyi lakos elmondta, hogy ott szokott lenni olyan fórumokon, amelyek perdöntően
nagy dolgok. Nem ért egyet abban, hogy a polgármesteri fórumon senkitől nem hangzott el az, hogy
nem akarja a városházát, hogy odamenjen. Reméli, hogy ők is megszólalnak. Ott volt akkor, amikor a
két településrészt összevonták, ott is elhangzott sok minden, de akkor nem hitte el, hogy el fog
sorvadni Endrőd, de mindig figyelte. Akarva-akaratlanul elsorvad, a kereskedelem is áthúzódott. Nem
akarja elhinni, hogy többen ezt nem akarják támogatni. Kik ezek? Mert itt sem szólal fel senki a
testület tagjai közül, pedig onnan kell, induljon, akik ezt ellenzik. Ez a lehetőség nem tér vissza még
50 év múlva sem. Mi lesz, ha amíg táncolnak, addig Dévaványa eltáncol? Addig megy a huzavona.
Várfi András polgármester elmondta, hogy előző nap nyilatkozott, ahol elmondta, hogy bízik benne,
hogy jelenleg 6-6-ra áll az arány, bízik benne, hogy az érintettek elgondolkodnak ezeken a lakossági
észrevételeken és a fórumon elhangzottakon.
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Tegnap a Kormányhivatal megjelent személyei előtt a Körösök Vidékéért Egyesület amellett érvelt,
hogy nem jó ez az elgondolás, ezért beszélnek most róla. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy
elmondja a véleményét.
/Lehóczkiné Tímár Irén elhagyta az üléstermet jelen lévő képviselők száma 10 fő/
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, úgy látja, hogy mindig csak nekik kell elgondolkodniuk, pedig
tettek javaslatokat a tárgyalások folyamán. A tegnapi nap folyamán tartott tájékoztatón tett
nyilatkozatokból sok minden kiderült, többek között annak a lehetősége, hogy hol legyen a városháza.
Nem az ellen van kifogásuk, hogy hol lesz a városháza, hanem hogy milyen körülmények közé kerül.
Fontos mindenkinek, hogy méltó városházát kaphasson. Többször felmerült annak a kérdése, hogy a
két közigazgatási egység megfér e egymás mellett. Szeretnék, ha a döntési javaslatban bele lenne
foglalva egy pár kérés a járás felé, és polgármester úr ezt tudná képviselni. Amennyiben a városháza
átkerül a Selyem úti épületbe, szeretnék, ha teljesülne, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamos
és informatikai hálózat felújítása, külső-belső nyílászáró csere és irodahelyiségek kialakítása.
Amennyiben ezek a fejlesztések teljesülnek, és valószínű pályázati pénzekből fog teljesülni, akkor
ezeknek a pályázati pénzeknek az önerejét az önkormányzatnak kell, hogy biztosítsa, és amíg ezek a
pályázatok nem jöhetnek létre, addig a járás és az önkormányzat működjön egy helyen és miután
teljesültek ezek a fejlesztések és méltó városházát kapunk a két településrész közé utánna költözzön be
az önkormányzat és egyéb intézmények.
Poharelec László elmondta, hogy a mai napig is van gyomai és endrődi is, de van Buda és Pest is.
Budáról is Pestre mennek az emberek Pestről is Budára. Úgy gondolja, hogy van gyomai városrész,
endrődi városrész, még sokáig meg fog ez így maradni. Jelen pillanatban arról folyik a vita, hogy a
városháza kerüljön ki, abban tud csak gondolkodni, mint endrődi születésű és gyomaendrődi lakos,
hogy oda kerüljön mind a kettő. Az ügyek nagy része továbbra is itt marad, ahogy jegyző úr elmondta.
Továbbra is ide kell járni mindenért a gyomai városrészre, ide kell jönni az okmányirodába a
munkaügyhöz stb. Ha ott lenne mind a két hivatal akkor oda járnának az emberek és valóban
kialakulna a kereskedelem, piactér. Hosszútávon próbál gondolkodni. Hogy oda kelljen járni az
endrődi városrészről is és a gyomai városrészről is.
/Lehóczkiné Tímár Irén visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Iványi Lajosné elmondta, hogy gyomai születésű, gyomaendrődinek vallja magát. Javasolja, hogy a
városközpontot Gyoma és Endrőd között alakítsák ki. Ha jól emlékszik a 30 évvel ezelőtti két
tanácselnöknek is ez volt az elgondolása, mivel azt már ők is felismerték, hogy az azelőtt két különálló
települést máshogy nem lehet összekötni csak úgy, ha a tanácsházát a város központjába helyezik el.
Ebből nem lett semmi, de most itt a lehetőség a megvalósításra. A járás itt tartása érdekében ezt a
lépést meg kell tenniük. Ha ez nem történik meg, hogyan fognak a választóik szemébe nézni, ha nem
szavazzák meg? Hiszen azért kaptak bizalmat, hogy városunk előrehaladását szolgálják. Ezzel a
lépéssel közelebb kerülnének ahhoz, hogy 30 év után végre ne csak nevében, hanem ténylegesen és
összetartozzon Gyoma és Endrőd.
Arnóczi István János elmondta, hogy a tegnapi tájékoztatón elhangzottak alapján nem 100 %-os
hogy hol lesz elhelyezve a különböző ügyek intézése. Vitázhatnak, adhatnak tanácsot is a
Kormányhivatalnak. Az Okmányirodát hogy akarja bárki is áttenni a város közepére, amikor tudható,
hogy az optikai rendszer nincs kiépítve, az pedig ahhoz van kötve.
A könyvtárral kapcsolatban elmondta, hogy a gyomai könyvtár épülete rossz állapotban van, a
Népházban lévő könyvtár gyönyörű és nagy becsben kellene tartani, de az nem oda való az egy
képtárnak való hely. Az önkormányzatnak kötelező feladata a könyvtár fenntartása. Jelenleg nem tud
olyan forrást, hogy a két könyvtárat napi 8 órás műszakba nyitva tudják tartani. A fürdőre utolsó
pillanatba 208 M Ft-ot szavazott meg a Képviselő-testület, akkor az volt az indok, hogy majd 5-6-7 év
múlva nyereséget kell teremtenie és ez milyen jó lesz a városnak. Most ő is azt mondja, hogy várják ki
azt az 5-6-7-8 évet ugyanígy, ami már egyszer ígéret volt a Gyomaendrődieknek, ne kössék
feltételekhez.
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Marton Dániel hozzátette, ezt a helyzetet egy lehetőségként tudja értékelni, lehetőség arra, hogy egy
központi helyen legyen az új városháza, és lehetőség arra, hogy a volt ipari iskola épületét is
funkcióval töltsék meg. Ha mind a két intézmény odaköltözne, akkor a jelenlegi épületnek mi lenne a
hasznosítása? Elhangzott, hogy méltó hely kell a városházának, hogy ott megfelelő munkavégzés
folyjon, miért nem méltó egy olyan épület, amely jelenleg is fűthető, oktatás folyt benne és az ottani
diákoknak, tanároknak is ameddig ott kellett lenni megfelelt.
Tímár Miklós helyi lakos hozzászólásában megkérdezte a képviselőktől, hogy mindig ilyen fiatalok
maradnak? Ha itt marad a Polgármesteri Hivatal, azt kívánja nekik, hogy költözzenek Endrődre a
ridegvárosi részre, sem buszközlekedés, sem semmilyen közlekedés nincsen és járjon át ide ügyet
intézni. A volt ipari iskolánál ki van építve a buszmegálló is. Sajnos Endrőd lakossága egyre öregszik.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a Képviselő-testület előtt van egy előterjesztés, melyből idézve
elmondta, hogy a Gyomaendrőd, Selyem u. 124. szám alatti épületre vonatkozik. Az épület jelenleg
nincs használható állapotban. A használható állapothoz az alábbi munkálatokat kell elvégezni és itt hat
tétel fel van sorolva, és nincs odaírva, hogy ezzel önkormányzati hivatal épületnek is alkalmassá válik.
Az alpolgármester úr még ezen kívül jelzett néhány tételt, úgy gondolják, hogy amennyiben azok
megvalósulnak, akkor alkalmassá válhat az épület, hogy a hivatal odaköltözzön.
Poharelec László reagálva Tímár Miklós hozzászólására elmondta, hogy attól, hogy a városháza
odaköltözik, az összes lakónak ide kell jönni továbbra is.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy számtalanszor elhangzott, hogy a jogszabály meghatározza
mindenkinek a feladatát és hatáskörét. Hogy mi a kormánymegbízott feladata és meghatározza, hogy
mi az önkormányzat feladata. 2013. január 1-el a járási hivataloknak meg kell kezdeni a működésüket.
El lehet azon beszélgetni, hogy hol lenne jó, ha elindulna a járási hivatal, de vannak olyan fizikális
akadályai a dolognak, amik nem kivitelezhetőek, nem megoldhatóak. Az Okmányiroda csak
kormányzati végponton működhet, ez egy zárt hálózat, amibe nem lehet belecsatlakozni, ez jelenleg itt
van. Ahhoz, hogy ez január 1-re máshol kiépüljön nincs idő, lehetőség. Nem véletlenül fogalmaz úgy
a jogszabály, hogy ingyenes használatába kerül az államnak. Tehát az állam ennek a kialakítására nem
kíván többet fordítani, csak a legszükségesebbet. Lehet azt mondani, hogy nem járul hozzá az
önkormányzat ahhoz, hogy ide kerüljön a járási székhely, sok okot fel lehet sorolni, el lehet menni a
bírósághoz, hiszen a jogszabály úgy szól, hogy amennyiben nem jön létre a megállapodás, akkor a
Kormányhivatal vezetője dönt a járási székhelyről, utána pedig a felek elmennek és nem peres eljárás
keretében dönt a bíróság, ennek a végső határideje november. Minél tovább húzódik ez az ügy annál
később kezdődik meg egyrészt a járási hivatal érdemi kialakítása, másrészt pedig az önkormányzati
hivatal kialakítása. Ha nincs rá forrás, akkor mi a célja ennek a javaslatnak? Azt kellene kialakítani,
hogy mind a két fél megkezdhesse a működését. Szeptemberben még nem volt tudható az sem, hogy
ki lesz e jelölve Gyomaendrőd járási székhelynek. Hogy gondolható az, hogy szeptembertől
decemberig ezek a munkák elvégezhetőek, akár a járás esetében akár az önkormányzati hivatal
esetében. Azokat a lehetőségeket, amik kínálkoznak, ebből az átszervezésből ki kell használni és minél
többet elérni. Ha a kormánymegbízott úgy dönt, hogy ez a járási székhely, ezt tudomásul kell venni.
Nem szabad azt elfelejteni, hogy nem az állam jött ide, hogy itt járást akar, hanem az önkormányzat
ment a testület felterjesztése alapján helyesen. Ennek meglesz a maga áldozata, meglesz a szükséges
erőforrás, amit erre rá kell fordítani. Január 1-ig el lehet és el kell végezni azokat a munkákat, hogy ott
megkezdhesse a munkát az önkormányzati hivatal, nem fog befejeződni ez a munka. Mindenkinek le
kell tenni az áldozatvállalását, mert máskülönben nem fog működni. Lehet feltételeket
megfogalmazni, de ettől nem indul meg az az eljárás, amely azt eredményezi, hogy egyszer ott egy
normális működő hivatal lesz.
Az anyakönyv például végig kíséri az embert egész élete során, nem okozott problémát az, hogy
Endrődön megszűnt az anyakönyvezés. Mindegyik ügykörnek megvan a maga specifikuma, hogy az
embernek melyik életszakaszát érinti. Abból a településszervezési célból kellene kiindulni, hogy hogy
lehet egy olyan közigazgatási központot kialakítani, ami megfelel azoknak az elvárásoknak, ami miatt
ez a két település annak idején egyesült, és aminek eredményeként mind a járáshoz tartozó
települések, mind az önkormányzati lakosok viszonylag jól járnak.
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Marton Dániel hozzátette, ha ennyibe kerül az, hogy itt zökkenőmentesen elindulhasson a járási
központ és betölthesse funkcióját, hogy felújítjuk a volt ipari iskolát, amit egyébként is magunknak
újítunk fel, mivel itt marad a városban és egyébként is a miénk akkor nem éri meg?
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, csodálkozik, hogy van ember, aki ennek a Képviselő-testületnek
hisz. Ez az értelmetlen vita és érdekek egymáshoz feszülése mindenkit el fog bizonytalanítani. Nézzék
a pozitív oldaláról, akkor mit kapnak érte. Visszakapja a város a központi szerepét. Ez értelemszerűen
magával hozza a kulturális az oktatási központ lehetőségét. Megnyílnak a gazdasági lehetőségek,
helyben maradhat a szakrendelő. Rendőrkapitányság itt marad, nemcsak egy kihelyezett rendőrőrs,
munkahelyek maradnak meg, az ügyintézés leegyszerűsödik. Ezek az érvek kevesek ahhoz, hogy
rábólintsanak, hogy igen mi akartunk járás lenni és vegyük tudomásul, hogy ezért áldozatot kell
hoznunk, és ha erre képtelen vagyunk, akkor kár ezen tovább vitatkozni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, miért akarják mindenáron az ő fejükre olvasni, hogy nem
akarnak városházát a két település között? A módosító javaslata úgy szólt, hogy támogatják, hogy a
városháza a Selyem útra kerüljön, illetve azok az intézmények is oda kerüljenek, amik be voltak
tervezve, ha az alábbi fejlesztések teljesültek. Felsorolt hat fejlesztést, amelyek még nem teljesülnek
dolgozzon együtt a két hivatal. A tegnapi nap óta tudják, hogy nincs más lehetőség, csak azt szeretnék,
ha racionálisan átgondolva, normális körülmények közé kerülnének, nem kerülne már alapból 5 M Ftal több költségbe a fűtés és a világítás, mint amikor elkezdődött, hogy hol is legyen a városháza.
Tudomásul veszik, hogy nincs az államnak pénze. Azt szeretnék, ha pályázati úton az önkormányzat
önerejével meg tudnák csinálni a felsoroltakat, és utána költözzön át az önkormányzat.
Marton Dániel hozzátette, az álláspontok közelednek egymáshoz, nem azon vitatkoznak, hogy melyik
intézmény hová kerüljön, csak azon, hogy mikor kerüljön át a másik helyére. A városháza
átköltözésében nem lát akkora problémát, hogy január 1-től és folyamatában a szükséges felújítások
megtörténjenek.
Arnóczi István János elmondta, az az érzése, hogy ha majd kész lesz minden, akkor oda költözhet a
városháza. Definiálják, hogy a majd minden az épületgépészet, szigetelés és majd utána kerülhet oda?
Vagy azonnal odakerülhet egy tisztasági meszelés után. Fél éve még ott oktatás folyt és akkor egyik
képviselő sem mondta azt, hogy a gyerekek olyan körülmények között vannak, hogy az már emberhez
méltatlan. Olyan feltételeket szabnak, amivel lehet odázni.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, az előterjesztésben szerepel az, hogy az épület jelenleg nincs
használható állapotban. Költhetnek a városházára, majd máshonnan veszik el a forrást, hogy a
városházára költsék. Azt javasolta, hogy ha lehet és mód van rá, akkor próbálják meg ésszerűen minél
több pályázati pénz bevonásával ezt megtenni, és ha nem muszáj, ne költözzenek most át csak egy év
múlva. Szarvason ezt meg tudják csinálni. Nem szeretné, hogy ne legyen ott, nem szeretné a duplikált
intézményeket.
Arnóczi István János hozzászólásában visszautalt a fürdőre, ott nem voltak ilyen aggályok, pedig el
is kellett napolni, mert az ügyvezető nem tudott 27 M Ft-al a pályázatban elszámolni. Azt
megalapozott döntésnek tartotta a testület. Keményen érveltek mellette, ott nem volt semmilyen
kikötés.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, az épület jelenleg valóban használhatatlan, ez azt jelenti, hogy
azokat az alapvető javításokat, karbantartási munkákat, amelyet a korábbi tulajdonos illetve kezelő
elmulasztott, azokat meg kell csinálni. Ezeknek a munkáknak a felmérése folyamatban van. Nem lehet
olyan helyre költözni, ami nem működőképes, ezt december 31-ig biztosítani kell, erre ígéretek is
születtek. Egyet kell érteni azzal is, amit alpolgármester úr mond, hogy az épület hőszigetelését meg
kell csinálni. Ennek a fedezete saját forrásból nem áll rendelkezésre, ezért a pályázatot be kell nyújtani
és el kell végezni azokat a munkákat. Lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy december 31-et
követően mind a két fél megkezdhesse a normális működését.
728

Betkó József Püski Sándor felszólalására reagálva megkérdezte, hogy vajon ki ellenzi
Gyomaendrődön azt, hogy a városháza feltételek nélkül kikerüljön a város közepére? Nem találkozott
ő sem ilyen emberrel. Örül, hogy létrejött egy nagy koalíció, a FIDESZ a KDNP a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a JOBBIK a Komunista Munkáspárt a Magyar Szocialista Párt kivéve egy civil
szervezet, akit szintén várnak ebbe a nagy koalícióba.
Fülöp Zoltán hozzátette, hogy mindenki támogatja, hogy a városháza kikerüljön a Selyem út 124.
szám alá. Miért akarja mindenáron lejáratni? Mi a cél?
Betkó József reagálva erre hozzátette, hogy nem akar senkit lejáratni a feltett kérdést bővítette ki,
hogy feltételek nélkül ki akarja, hogy odakerüljön a városháza?
Várfi András polgármester összegezve elmondta, sokan elmondták a véleményüket azzal
kapcsolatban, hogy legyen, vagy ne legyen Gyomaendrődnek új városközpontja. Az hogy legyen,
ebben többen egyetértenek, ugyanakkor a fő kérdés, hogy január 1-től hol működjenek a hivatalok
ebben nem látta a feltétel nélküli egyetértést. Véleménye, illetve többüké, hogy a városháza január 1től a város közepén folytassa működését, addigra megteremtik azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek a működéshez. Alpolgármester úr által elmondottak valóban fontos dolgok, a Képviselőtestület soron következő novemberi ülésén külön előterjesztésbe rögzíteni is kell, hogy milyen
ütemterv szerint kívánják kialakítani ott a hivatalt. Ezt tartja helyesnek.
Az előterjesztés jogszabályokra hivatkozik, ebben az áll, hogy ingyenesen átadjuk járási hivatal célra a
jelenlegi városházát, ehhez a javaslathoz van egy kiegészítés, melyet ismertetett:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
gyomaendrődi járási székhely kialakításával kapcsolatos ingyenes használati szerződés elfogadását
követően a Képviselő-testület és Szervei Működéséről szóló 7/1991 (IX.19.) Kt. sz. rendelet 1. § (1)
bekezdésében meghatározott rendelkezést, mely szerint az önkormányzat székhelye: Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. megváltoztatja és azt a Gyomaendrőd, Selyem u. 124. sz. megnevezésre módosítja.
Ezt megelőzően Toldi Balázs alpolgármester javasolt egy módosítást, melynek lényege, hogy olyan
feltételekhez köti a járási székhely elhelyezését, hogy egy évig a Szabadság tér 1. alatt legyen mind a
kettő hivatal és egy év alatt pedig valósuljanak meg a Selyem u. 124. szám alatt azok a beruházások,
melyeket meg kell valósítani. Erről a módosító indítványról kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
544/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Toldi Balázs alpolgármester
módosító javaslatát, amely szerint olyan feltételekhez kötik a járási székhely elhelyezését,
hogy egy évig a Szabadság tér 1. alatt legyen mind a kettő hivatal és egy év alatt pedig
valósuljanak meg a Selyem u. 124. szám alatt azok a beruházások, melyeket meg kell
valósítani.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben kérte a képviselőket, hogy határozatban döntsenek a járás
kialakításáról kapott tájékoztatás adásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
545/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület tudomásul veszi a járások kialakításáról szóló
tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester végezetül kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az általa ismertetett
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
546/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a gyomaendrődi járási székhely kialakításával kapcsolatos ingyenes használati szerződés
elfogadását követően a Képviselő-testület és Szervei Működéséről szóló 7/1991 (IX.19.) Kt.
sz. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést, mely szerint az önkormányzat
székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. megváltoztatja és azt a Gyomaendrőd, Selyem u.
124. sz. megnevezésre módosítja.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A GYÜSZ-TE támogatási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző előadta, hogy a szervezetnek lehetősége van egy TDM pályázat
benyújtására. Ez a pályázat arról szól, hogy a turisztikai desztináció keretében turizmussal
kapcsolatban, illetve az egyesületben résztvevő érdekelteknek a működési feltételei jelentősen
javulhatnak és olyan turisztikai célú fejlesztéseket valósíthatnak meg, ami a korábbi döntésekre is
figyelemmel egyértelműen a település turisztikai fejlesztését szolgálja. A pályázható összeg minimum
20 M Ft, maximum 50 M Ft, 2 év a pályázat megvalósítása. A szervezet 50 M Ft-ra kíván pályázni.
Ehhez az szükséges, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket korábban az önkormányzat, mint a TDM
szervezet tagja, folyamatosan biztosítsa a fenntartási időszak alatt. Ez összességében 8 M Ft, ez
egyébként feltétele volt annak is, hogy a GYÜSZ-TE mint TDM szervezet a regisztrációját elnyerje.
Ezzel azt a kötelezettséget is vállalja, hogy az idegenforgalmi alap 20%-át a TDM szervezet részére
átadja. A pályázat egyrészt működési feltételek biztosít, ide értendő a Tourinform Iroda fenntartása és
működési feltételeinek javítása, illetve rendezvények szervezésének a lehetősége.
Október 15-ig kell a pályázatot benyújtani. Ami problémás, hogy ezzel az önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási időszak alatt a korábban már szerződésben meghatározott
támogatási összeget biztosítja. Ez a támogatási összeg nem feltétel nélküli, hiszen ebből az összegből
kell biztosítani a Tourinform Iroda működését, másrészt ebből kell a két nagy városi rendezvény
költségeit biztosítani.
/Poharelec László elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 10 fő/
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megkérdezte, hogy a 10 M Ft a megvalósítás évében is
rendelkezésére kell állnia a TDM részéről, vagy csak a fenntartási időszakban? A másik kérdése, hogy
abban az esetben, ha ténylegesen ez a 10 M Ft a fenntartási időszakban nem lenne biztosítva a TDM
részére, akkor ez jár e támogatás visszafizetéssel, tehát milyen indikátor?
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Pájer Sándor az egyesület elnöke hozzátette, hogy ennek a pályázatnak a benyújtásához 7,5 M Ft
önrészt kell biztosítani. Azt szeretnék kérni, hogy azt a címzett 8 M Ft-ot, amely jelenleg is megvolt,
ezt úgymond olyan címszóval, hogy önrészként jelenne meg nekik, ennek a biztosításáról van szó. A
megvalósítás az két évre szól, és mind a két évre jelentene 7,5 M Ft-nak a felét. A fenntarthatósági
időre nem szükséges semmilyen pénzügyi biztosítás.
Szilágyiné Bácsi Gabriella utalt arra, hogy a rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülés jegyzőkönyvében az
szerepelt, hogy öt éven keresztül biztosítva kell legyen a TDM szervezetnél a 10 M Ft-os saját bevétel.
Úgy értette, hogy a 10 M Ft ténylegesen a szervezet részére úgy van biztosítva, hogy ha 8 M Ft-ot
biztosít az önkormányzat 4 M Ft-ot működésre 4 M Ft-ot rendezvényszervezésre és a további 2 M Ftot a TDM többi tagja. Az nem világos, hogy ez biztosítható e a TDM részéről abban az esetben is, ha
esetlegesen az önkormányzat az elkövetkezendő évek valamelyikében nem tudná teljes egészében
rendelkezésükre bocsájtani? Ha nincs meg ez a saját bevétel, akkor ez jár e támogatási visszafizetési
kötelezettséggel?
Pájer Sándor hozzátette, a TDM szervezet regisztrációjához előírás volt, hogy 10 M Ft-nak kell
lennie a költségvetésének, de az nincs előírva, hogy ezt minden évben tartani kell. A pályázathoz nem
szükséges a 10 M Ft-os költségvetés. Olyan témakörök vannak a pályázatban, melyek az
önkormányzati támogatást enyhítik, illetve felszerelést tudnak beszerezni. Jelentősnek tartja azt az
arculatfejlesztést, amely a város arculatát befolyásolja, olyan tájékoztatótáblát kapnak az intézmények
és frekventált helyek, amiről egy turista meg tudja állapítani, hogy most hol van. Nekik, most azt kell
megszavazni, hogy amit eddig kaptak támogatást, azt két évre szólóan, tehát évente 4 M Ft
támogatásra van szükségük, nem kérnek pluszt pénzt.
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy pályázat benyújtásáról van szó. Most nem az egész
költségvetésről kell beszélni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a döntési javaslatban az szerepel, hogy 2013-ról
2019-ig biztosítja ezt az önerőt az önkormányzat, tehát nemcsak a megvalósítás időszakában.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy ha ezt önrészként szerepel, akkor utána nem áll elő igénnyel
a TDM, hogy afelett még jövő évben még ugyanúgy támogassák? Ha ezt önrészként kell leigazolni,
akkor ez jövőre nem célfeladattal terhelt.
Pájer Sándor válaszában elmondta, hogy ezt az önrészt, amit egy évre kell a pályázathoz
hozzácsatolni, ezt ahogy a pályázat megvalósítása folyamatában visszakapják bértámogatásként, ami a
Tourinform Iroda személyzetének a bérére kell fordítani, illetve visszakapják a rendezvény támogatás
kapcsán is minden évben 2,5 M Ft-ot. Tehát mindkét összeg 2,5 M Ft, ez 5 M Ft, de 4 M Ft szükséges
melyet önrészként kell betenni, a pályázatból nyert pénzből pedig fenntartják a Tourinform Irodát és a
rendezvényt is megtartják. Az önkormányzattól csak egy felelősségvállalást kérnek, hogy ezt a 4 M Ftot továbbra is megkapják.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, hogy van az önkormányzat részére egy kötelezettség vállalás,
amely azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a városban TDM szervezet működhessen ahhoz az önkormányzat
tagja a szervezetnek, és a tagdíj az IFA-nak a mindenkori állam által megnövelt értékének a 20%-a, de
minimum 4 M Ft. Ez nem az önerő ez egy vállalt kötelezettség, hogy mivel az önkormányzat a TDM
tagja és a TDM-nek ez a feltétele. Ezt addig, amíg a városban TDM működik és az önkormányzat
ennek tagja. Erre a városnak van egy megállapodása.
A másik rész, az önerő kérdése, mely ebből a 4 M Ft-ból melyet kötelező beletenni az
önkormányzatnak a TDM-be ebből lesz finanszírozva, de ez két év, de a további 5 évben is ugyanúgy
a 4 M Ft-ot bele kell tenni a TDM-be és a turisztikára kell fordítani ezt az összeget. A 3,6 M Ft, amit
évente bele kell tenni az első két évben önerőnek ez pedig vissza fog jönni, mert az a feladat, amit
ezért vállalt az egyesület, ezt meg tudja úgyis csinálni, ha ezt az önerőt megkapják, mint 4 M Ft-ot és a
vállalt feladataikat meg a pályázatot is teljesíteni tudják.
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Fülöp Zoltán megkérdezte, hogy a 4 M Ft a pályázathoz 2 évig kell és azon kívül, ha működik a
TDM szervezet az önkormányzat, mint tag 4 M Ft-ot mindaddig köteles fizetni amíg kell.
Pájer Sándor hozzátette, hogy az együttműködési megállapodás szerint itt Gyomaendrődön 4 M Ft-al
támogatja az önkormányzat a TDM szervezetet abban az esetben, ha tagja. Ez független a pályázattól.
A pályázatnál azért beszélnek két évről, mert ennyi a megvalósítási idő. Ennyi időre kell szétosztani
azt a 7,5 M Ft-ot, önerőként kell betenni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
547/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület DAOP-2.1.3-12 kódszámú Helyi és térségi
turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és
fejlesztése című pályázat benyújtását.
Továbbá vállalja - helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag - az önkormányzat, hogy
a projekt megvalósítási és fenntartási időszakára (2013-2019) minden évben az állami
hozzájárulással megnövelt IFA 20%-át a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati
hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves költségvetésének arányában minimum 40%, azaz
10 millió Ft éves kötelezően előírt költségvetés esetén minimum 4 millió Ft.
Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulója
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzat évek óta részt vesz az ösztöndíjrendszerben,
melyet véleménye szerinti a továbbiakban is folytatni kellene.
Felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Keresztesné Jáksó Éva elmondta, az ösztöndíjrendszer pályázati kiírása 2012. október 2-án jelent
meg azzal, hogy október 15-ig az önkormányzatoknak jelezniük kell a csatlakozási szándékukat. Az
önkormányzatunk 2009 óta folyamatosan csatlakozik ehhez az ösztöndíj rendszerhez, melynek
lényege, hogy amennyiben az önkormányzat támogatja a hallgatókat, akkor a felsőoktatási intézmény
is ugyan ilyen összeggel támogatja havonta a hallgatót, illetve a megyei önkormányzat kiegészítheti
egy bizonyos összeggel.
2013-tól mind az önkormányzatoknak, mind pedig a hallgatóknak elektronikus úton kell részt venni a
pályázatban. Mindkét típusú pályázatot ki kel írni az önkormányzatnak. Az A típusúra azok a
hallgatók pályázhatnak, két tanulmányi félévre, akik már bent vannak a felsőoktatási intézményben. A
B típusúra pedig hat tanulmányi félévre lehet pályázni azoknak, akik még érettségi előtt állnak. A
pályázati kiírás határideje október 15.
Az előzetes számítások szerint, ha 40 fővel számolnak – nagy az érdeklődés – kb. 1.380.000 Ft-ot
kellene erre a célra betervezni a 2003 évi költségvetésbe. Amennyiben az önkormányzat nem
csatlakozik akkor is két évig még jelentkezik kb. 180.000 Ft költség az előző évben vállat
kötelezettség miatt. Eddig 3.000 Ft támogatást kaptak a hallgatók, melyet a felsőoktatási intézmény is
3.000 Ft-al egészített ki, így havi 6.000 Ft támogatást kaptak 10 hónapra, a szorgalmi évben.
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/ Poharelec László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Kérdés, vélemény nem volt a Polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak az ösztöndíj rendszerhez és
havi 3.000 Ft-al támogassák a szociálisan rászoruló hallgatókat. A támogatási összeg forrása a 2013
évi költségvetés tervezetének összeállításakor kerül kijelölésre.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
548/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához és felhatalmazza Várfi András polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
II.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 3.000 Ft –tal
támogatja – „A típusú pályázat” esetén a 2012/2013-as tanév II. félév és 2013/2014-es tanév I.
félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a 2013/2014-es tanév I. félévétől (további 5 féléven
keresztül).
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Várfi András
polgármesternek, hogy az előzetesen megállapított támogatási összeg (……….) kijelölésére tegyen
javaslatot az Önkormányzat 2013 évi költségvetési tervezetének összeállításakor.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az
ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó
nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át (42.750 Ft) .
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke különkülön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott
lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi
feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították
egyháztartásban élők száma.
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4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok
elbírálása során rangsort állít fel az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint
elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
13 pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
12 pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között 11 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között 10 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között 9 pont
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben
szenved, súlyos fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban
folyamatos ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

3000 Ft
0 Ft

5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában az „A típusú pályázat” - i és a „B
típusú pályázat” - i kiírást:
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott
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támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
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A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013.
tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a
hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó
jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön
számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben
köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi
feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
h) egyháztartásban élők száma
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
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hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B.
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2012. december 17-ig:
a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
737

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti
lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren
keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által
támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az
adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2012/2013. tanév második (tavaszi), illetve a 2013/2014. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást
kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató
az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. március.
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíjkifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: 1054 Budapest,
Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állandó lakóhelye, állampolgárság) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. Pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
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A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó
jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön
számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben
köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi
feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
h) egyháztartásban élők száma.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
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Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B.
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a
Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A települési önkormányzat 2012. december 17-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja;
b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
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c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas
szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren
keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2013. augusztus 30-ig a
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2013/2014. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2013-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama
alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014.
tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által
támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a
pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
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8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2013/2014. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást
kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató
az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíjkifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1054 Budapest, Báthory u.
10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető álláshelyére pályázat kiírása
Várfi András polgármester elmondta, az intézmény vezetőjének Dr. Torma Éva igazgató főorvos
megbízása 2013. február 15. napjával megszűnik, ezért a magasabb vezetői beosztásra pályázatot kell
kiírni. A pályázat kiírására később is sor kerülhetne, de az egészségügyben bekövetkező változások
miatt célszerű ezt most megtenni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
549/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § alapján Pályázatot hirdet a Városi
Egészségügyi Intézmény intézményébe Intézményvezető, magasabb vezető beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése- A
kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása- Az
alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése- Az éves költségvetés elkészítéseMunkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában- A munkaköri leírásban
meghatározottak végrehajtása- Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi
szabályzatok jóváhagyása- Mind az, amit a jogszabály az intézményvezető kizárólagos
hatáskörébe utal- Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások
végrehajtása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm.r. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, -i végzettség, amely megfelel 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1)
bekezdésben foglaltaknak,
A vezetői gyakorlat igazolása során a pályázat benyújtásának időpontjában kell, hogy azzal
a pályázó rendelkezzen - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet,
- Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
Egyéb tájékoztatás:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén sebész munkakörbe történik a kinevezés - Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.) 21/A (2) bekezdésében foglaltak
kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál
közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkaviszonyba kinevezhető.
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret,
Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia,
Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező-, és tárgyaló képesség,
Kiváló szintű menedzsment szemlélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó jelentkezése a pályázatra
képesítést igazoló okiratok másolata
a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló, részletes, fényképes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
hatósági erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozatok:
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő sokszorosításához, továbbításához (1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)
- az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve
azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várfi András polgármester nyújt, a
06/66/386-122 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 474/2012 , valamint a beosztás megnevezését:
Intézményvezető/sebész
és
Elektronikus úton Lévai Éva részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket
az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testülete következő ülésén dönt az intézményvezető személyét
érintően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Egészségügyi közlöny - 2012. november 12.
Gyomaendrőd Város honlapja - 2012. november 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon
szerezhet.
Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Iskolaorvosi feladatok ellátása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, Hunya Község Önkormányzat kereste fel önkormányzatunkat
azzal, hogy az iskola orvosi feladatok ellátásáról önkormányzatunk gondoskodjon. Csekély számú
gyermekről lenne szó, mivel az általános iskolai oktatás már megszűnt a községben, csak óvodai
feladat ellátás történik. Ezen óvodás gyermekek iskolaorvosi ellátásáról lenne szó.
A mai napon került megküldésre a képviselő-testület tagjainak a feladat ellátásáról szóló szerződéstervezet, mely egyeztetésre került az Igazgató főorvossal, Hunya Község Polgármesterével és Dr.
Varga Géza gyermekorvossal. A szerződés elfogadásával egy speciális ellátásról lesz szó, hiszen nem
társulás, hanem egy megbízási jogviszony jön létre, mely jogviszonyt az önkormányzat az
Egészségügyi Intézményen keresztül teljesíti, azzal, hogy a kijárással kapcsolatos költségeket a
gyermekorvos részére Hunya Község önkormányzat téríti meg. Határozatlan idős megbízási szerződés
jön létre, melyet a felek a Ptk. szerint módosíthatnak. Amennyiben a szerződést Gyomaendrőd
önkormányzat felmondja, úgy kellő időt kell biztosítani arra, hogy Hunya Község önkormányzata a
feladat ellátásáról gondoskodni tudjon.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a szerződés –tervezetről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
550/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Hunya
Község
Önkormányzatának megbízásából gondoskodik Hunya Község közigazgatási területén az
iskola-egészségügyi feladatok megszervezéséről az alábbi szerződésben foglaltak a alapján:
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Szerződés
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviseli: Várfi András polgármester) Hunya Község Önkormányzata (Hunya, Rákóczi u. 19.
képviseli: Petényi Szilárdné polgármester) valamint a Városi Egészségügyi Intézmény
(Gyomaendrőd, Hősök út 57. sz. képviseli: dr. Torma Éva intézményvezető főorvos) továbbá
dr. Varga Géza (Gyomaendrőd, Hídfő u. 1.) gyermekorvos között az alábbiak szerint:
1.) A szerződő önkormányzatok kijelentik, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv.
152.§ (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás keretében kötelesek gondoskodni az
iskola-egészségügyi feladat megszervezéséről. Az önkormányzatok az oktatási feladatok
ellátására társultak, az óvodai feladatellátás Hunya község közigazgatási területén történik. Az
óvoda fenntartója a Szent Gellért Katolikus Főhatóság.
2.) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a közigazgatási területén az iskolaegészségügyi ellátást szervezze meg, a feladat ellátásért az OEP-től igényelhető finanszírozást
igényelje meg. Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a feladat ellátással kapcsolatban, az
abban részt vevő személyeknek Gyomaendrődről Hunyára, és vissza gépjárművel történő
utazásának költségét a hatályos jogszabályok szerint, a polgármester, vagy annak
meghatalmazottja általi írásban megadott igazolást követő 15 napon belül megtéríti.
3.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a megbízást
elfogadja, annak teljesítéséről a Városi Egészségügyi Intézmény közreműködésével
gondoskodik. A jelen szerződés aláírása egyben a Városi Egészségügyi Intézmény részére a
feladat ellátásra vonatkozó utasítás megadását is jelenti.
4.) A Városi Egészségügyi Intézmény kijelenti, hogy az utasításban foglalt feladat
teljesítéséhez szükséges a 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelő személyekkel rendelkezik, az orvosi feladatok ellátására dr. Varga Géza
gyermekorvos részére ad megbízást. A megbízási díj mértéke a feladat teljesítéséért a
mindenkori hatályos jogszabályokban az iskola-egészségügyi ellátás keretében az orvosi
feladatokért igényelhető összeg.
5.) dr. Varga Géza a hunyai iskola-egészségügyi feladat ellátásra vonatkozó megbízást
elfogadja, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában iskola-egészségügy feladat ellátásáról
gondoskodik.
6.) A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és hatályos szakmai
jogszabályban foglaltakat kell meghatározónak tekinteni.
7.) A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
A felek a szerződést közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2012. október ……
Várfi András
polgármester

Petényi Szilárdné
polgármester

Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Várfi András polgármester
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Dr. Torma Éva
intézményvezető
főorvos

Dr. Varga Géza
gyermekorvos

6. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő
beadása
Várfi András polgármester elmondta, a Társulási Tanács azon ülésén, ahol napirendként szerepelt
ennek a pályázatnak a benyújtása Betkó József képviselő úr vett részt, ezért felkérte, hogy ismertesse a
téma lényegét.
Betkó József képviselő elmondta, a tegnapi napon tartott társulási ülésen az önkormányzat nevében
kinyilatkozta, hogy továbbra is részt kívánunk venni ebben a projektben. Az NFÜ 2011. október 11.
napjára összehívott egy egyeztető megbeszélést, melyre a társulás nyolc településének polgármestere
kapott meghívást. A kistérséget Brlás János elnök úr és Dr. Skorka András kistérségi irodavezető
képviseli ezen a megbeszélésen. A tegnapi rendkívüli társulási ülésen meghatalmazást adtak számukra
arra, hogy a projektet a kistérség be kívánja nyújtani, melyet az NFÜ –től kapott felhívás alapján 2012.
október 19. napjáig meg kell tenni. Amennyiben a pályázat benyújtására ezen határidőig nem kerül
sor, úgy az első fordulóban elnyert összeget vissza kell fizetni, ami 15 millió Ft lenne. A rendkívüli
ülésen résztvevők valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy be kívánja nyújtani a pályázatot, bár nagyon
sok a nyitott kérdés, melyre a mai megbeszélésén remélhetőleg meg kapják a választ. Babák Mihály
Szarvas város polgármestere, országgyűlési képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy Gyomaendrőd
hajlandó e részt venni ebben a pályázatban. A maga részéről igyekezett megnyugtatni, hogy annak
idején a képviselő-testület megszavazta ezt a pályázatot.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a pályázat ismételt benyújtásáról nem kell dönteni a
képviselő-testületnek, mivel arról már döntött. Lényegében, ha a pályázatot vissza szeretnék vonni,
annak a jogkövetkezményeit kellene viselni, az első fordulóban elnyert településünkre eső összeget
kellene visszafizetni. Javasolta, hogy a korábbi döntésükhöz legyenek következetesek, maradjanak a
pályázatban.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
551/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
KEOP-1.1.1/2F. pályázat második fordulóra történő beadásról szóló tájékoztatást.
Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentés, hozzászólás nem volt. a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést
bezárta.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Arnóczi István János
Hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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