Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
30/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. október 25-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné
Timár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec
László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Enyedi László, Dr. Timár Andrea, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Vaszkó Erika, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetők,
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó,
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Jakucs Mária és Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző 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 11 fő. Betkó József képviselő jelezte, hogy később fog
érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Marton Dániel és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
559/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Marton Dániel és
Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni az alábbi kiegészítésekkel:
25. napirendi pontként a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet (dr. Palya József) működtetése, 26.
napirendi pontként a külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlan névhasználata kerüljön
megtárgyalásra, míg 27. napirendi pontként a Belvízrendezés III ütem, megállapodás pénzeszköz
átadás-átvételről tárgyú előterjesztések kerüljenek megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
560/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
felülvizsgálata II. forduló
2. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (zajrendelet, bel-és külterületi holtágak védelméről
szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
3. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról
4. Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
5. A Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben indítandó csoport létszámainak
és csoportszámainak jóváhagyása
6. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es tanévről szóló
beszámolója
7. Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartói
jóváhagyása
8. A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
9. Városi Egészségügyi Intézmény 2012. decemberi egységes szabadságolásának engedélyezése
10. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi ellenőrzési terve
11. Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása
12. Megállapodás a Gyomaendrődi Járási Hivatal kialakításához
13. Jogszabályváltozás miatt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában való együttműködés
felülvizsgálata
14. Villámvédelmi-, érintésvédelmi-, és szabványossági felülvizsgálat
15. „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” – HURO 1001 pályázat
16. A COTHEC Kft. ajánlata megújuló energia hasznosítására
17. A Guttenberg utcában lévő építési telkek értékesítése nyílt árverésen
18. A 29/2012. (I. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása (holtág üzemeltetési feladat ellátására
utasítás adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek)
19. Hulladéklerakó rekultiváció
20. Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről
21. Beszámoló a holtágak üzemeltetéséről
22. Beszámoló a "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" c. versenyről
23. Várfi András polgármester részére címerhasználat engedélyezése
24. A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme
25. A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet (dr. Palya József) működtetése
26. A külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlan névhasználata
27. Belvízrendezés III ütem, megállapodás pénzeszköz átadás-átvételről
28. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az
alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
1. „Gyomaendrőd Város Idősekéért” Elismerő Oklevél adományozása
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
3. Zanyik Béla (Gyomaendrőd Juhász Gy. u. 38.) kérelme
A következőkben a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
A testületi ülést követő napon került megrendezésre a Népmese napja, Járási Népmese címmel. Sok
szép a testvéri szeretetről szóló tanúságos népmesét mondtak el a gyerekek.
Nagyon fontos lenne, ha a Gyomaendrődi Járáshoz tartozó települések a kultúra a gazdaság és egyéb
terülten is szorosan együtt tudnának működni.
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Szeptember 30-án két Gyomaendrődi állampolgárt köszöntöttek otthonukban 90. születésnapjuk
alkalmából. Lapatinszki Lajosné és Rojik Józsefné, mindketten jó egészségnek örvendenek.
Október az idősek hónapja, ebből az alkalomból a Gondozási Központ sok szép rendezvényt
szervezett az idősek számára.
Október 10-én a Békés Megyei Kormányhivatal vezetősége járt Gyomaendrődön, Erdős Norbert
Kormánymegbízott úr vezetésével. A találkozás során a járási hivatal kialakításáról a polgármesteri
hivatal elhelyezésének lehetőségéről volt szó. Másnap a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében
meghozta a döntését arról, hogy január 1-től az új Városháza székhelye a Selyem u. 124. alatti ingatlan
lesz, míg a Járási Hivatal a Szabadság u. 1. sz. alatt kezdi meg működését.
Október 11-én délelőtt Biharugrán járt, Vizes élőhelyek című projekt átadásán.
Október 12-én Halász János a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Államtitkára járt Kondoroson, ahol
alkalma volt beszélgetni Államtitkár úrral.
Október 13-án többedmagával Újirázon járt, az újirázi búcsún, ahol a Szent László zarándoklatról
beszélt Bosák László Debrecen-Nyíregyháza Püspökével.
Október 17-én Balog György rendezésében készült Tüskevár című filmet nézték meg az Apolló
Moziban. Ezúton mondott köszönetet Csányi Istvánné Rózsikának a szervezésért. A helyi általános és
középiskolásoknak is lehetősége volt a filmet megnézni, ajánlotta mindenki figyelmébe, aki tudja
nézze meg. A film érdekessége, hogy azt 80 millió Ft-ból alkották meg a művészek, kevés film
mutatja be a természetet ilyen színvonalon, mint a Tüskevár.
Az Október 23-i négynapos ünnepen október 19-én a Városházán tett tisztelgő látogatást Schöneck
testvérvárosunk új polgármestere, Cornelia Rück és Volker Ohl képviselő, akik magánemberként
tartózkodtak Gyomaendrődön, és részt vettek a Békéscsabai Kolbász Fesztiválon is. A találkozó során
300 Euró adományt nyújtottak át Gyomaendrődnek, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ és
a Rászorult Gyermekekért Alapítvány fog megkapni egyenlő arányban.
Október 20-án a Békéscsabai Kolbász Fesztiválon egy öttagú csapat képviselte Gyomaendrődöt.
Október 23-án városi ünnepségek voltak. Az Endrődi településrészen a Szent mise után az Endrődiek
Baráti Köre által a Kommunizmus Áldozatainak emlékére készített táblaavatására került sor. Az
ünnepi megemlékezés műsorát a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai adták. A városi
ünnepség Gyomán az Országzászlónál folytatódott, majd déli 12 órakor ünnepi képviselő-testületi
ülésre került sor, melyen a hagyományoknak megfelelően a helyi elismerések kerültek átadásra. Idén a
Gyomaendrőd Díszpolgári Címet Dr. Turi-Kovács Béla kapta meg, míg Gyomaendrődért
Emlékplakett kitüntetésben Dr. Jánosik Bertalan és a Kis Bálint Általános Iskola részesült.
Október 24-én Csongrádon járt a Magyar Fürdővárosok Szövetségének ülésén. Korábban már
megválasztásra került a szövetség elnöke, Dr. Szabó Zoltán Túrkeve város polgármestere
személyében. A szövetség ülésén az új szabályzatnak megfelelően alelnökök választására került sor. A
Dunán-túlról Dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú város polgármesterét, míg a Dunán inneni
terület képviselőjeként személyét választották meg alelnöknek.
Szólt még arról, hogy ülésezett a Fürdő Felügyelő Bizottsága, illetve megkezdte munkáját az a
szakértői munkacsoport, akiket a Képviselő-testület bízott meg a Fürdő fejlesztésére benyújtott
pályázathoz kapcsolódóan a saját forrás biztosításának módja és megtérülésének vizsgálatával. A
felkért szakértőkkel megegyezés történt a megbízási díj összegéről. Dr. Soós Tibor ügyvéd úr 600.000
Ft, Dr. Varga Imre ügyvéd úr 300.000 Ft, Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló 150.000 Ft, és
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Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló szintén 150.000 Ft megbízási díjért készíti el a szakértői
véleményt.
További napirend előtti bejelentése nem volt, megkérdezte Alpolgármester urat, a Bizottság elnököket,
képviselőket van e hozzászólásuk.
Arnóczi István képviselő napirend előtti hozzászólásában elmondta, két éve, hogy az új képviselőtestület megválasztásra került. Két évesen már önállóan kell, hogy járjon. Sajnos a testület még csak
ott tart, hogy néha-néha megpróbálja az első bizonytalan lépéseket. A döntéseket sokszor meddő viták
előzik meg, arra való hivatkozással, hogy minden felmerülő körülményt figyelembe tudjanak venni.
Ezzel a halogatott taktikával viszont csak azt érik el, hogy lehetőségektől fosztják meg a települést. A
választópolgárok azonban nem erre adtak felhatalmazást a képviselőknek. Nem parttalan,
személyeskedő vitákra, hanem arra, hogy döntéseikkel a település fejlődését segítsék elő. A polgárok
egy élhető, virágzó települést szeretnének. Azt mindenki tudja, hogy a választáson érdekkörök
indítanak jelölteket. Ezek a körök lehetnek politikai, gazdasági érdekcsoportok, viszont a képviselők a
megválasztásuk után, amikor a képviselői munka megkezdődik a döntések prioritása a következő kell,
hogy legyen. Első a település, második a térség és harmadik az érdekcsoportok érdeke. Jelenleg ez a
sorrend a településünkön sajnos nem érvényesül. Első érdek az érdekcsoportok érdeke, a második
érdek újra az érdekcsoportok érdeke és harmadik esetleg a térség és a település érdeke. Azt tudomásul
kell vennünk, hogy Gyomaendrőd nem egy Görög városállam, melyet ellenségek vesznek körül. A
város eddig még egyetlen társulásban, közösségben sem érezte jól magát. Most újra itt van egy
történelmi lehetőség, mellyel, ha nem sáfárkodik a település a megfelelő módon, akkor Gyomaendrőd
visszafejlődik egy élhetetlen település szintjére. Sokszor elhangzik az ülések során, hogy olyan
döntésekre van szükség, amely hosszú távú célokat fogalmaz és valósít meg. Akkor végre hozzák már
meg ezeket a döntéseket és vegyék tudomásul, hogy felelősek 14.000 Gyomaendrődi lakos
életkörülményeiért. Ne okos döntéseket hozzanak, hanem szakszerűeket. Az okosságról utólag ki
szokott derülni, hogy inkább okoskodás volt. Ilyen okos döntés következtében fizetett kártalanítást 11
önkormányzat Gyomaendrőd gesztorságával. Ezt ne ismételjék meg. Azt kérte a képviselő társaktól,
hogy amit vállaltak azt legjobb tudomásuk szerint végezzék el, tegyék félre a nézeteltéréseket és
ténylegesen a város érdekeit vegyék figyelembe. A mottójuk az legyen, csak Gyomaendrőd.
Dr. Torma Éva intézményvezető napirend előtti hozzászólásában az alábbiakat mondta:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm, hogy napirenden kívül szót kaptam.
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Ismerősök és Ismeretlenek, akik a közvetítést nézik!
Tegnapelőtt ünnepeltük október 23-át. Néhány gondolatomat szeretném Önökkel megosztani.
Remélem elhiszik, hogy nem öncélúan és nem is szereplési vágyból. Anyai nagybátyám forradalmár
volt, kivégezték. Azonban mégsem személyes dolgokkal álltam ide.
Milyen történések voltak 1956-ban?
Márciusban elnyerte függetlenségét Franciaországtól Marokkó és Tunézia. Áprilisban Grace Kelly
feleségül ment III.Rainer monacói herceghez, júniusban Marilyn Monroe Arthur Millerhez.
Törőcsik Mari főszereplésével, Fábri Zoltán rendezésében elkészült a Körhinta című film.
Novemberben Elvis Presley első filmjét a Love me tender-t bemutatták…
…és november 18-án hatalmas magyar zászló lobogott fél órán keresztül a New York-i Szabadság
Szobor tetején.
A mi szívünkben ’56 azonban egyet jelent: a magyar forradalmat. Azt a forradalmat, amely október
23-án kezdődött. Tiszta volt és méltóságos. Olyan méltóságos, amilyet csak az igazság adhatott neki.
Az ország néhány napra újjászületett, a nemzet visszanyerte önbecsülését, az „Aki magyar, velünk
tart!” jelszava soha nem látott nemzeti egységet takart.
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Mit jelent nekünk 1956?
12 nap: a történelemben, egy pillanat töredéke csupán.
De olyan értékrendet, amely szerint élni érdemes, amely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik
pillanatában vállalható.
Az emberi jogok tiszteletét.
A szabadság védelmét.
A tudás megbecsülését.
Az erkölcs, a személyes példamutatás erejét.
A társadalmi szolidaritás megerősítését.
1956 tiszta forradalom volt – az emberek leverték a gyűlölt jelképeket, de nem fosztogattak – és 1956
forradalma azért is győzött, mert maga volt a csoda. Megszületésében, létezésében és halálában.
Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol, és amikor senki sem számított rá. Létezésében,
mert azokban a napokban megnyílt az ég és ember feletti erő győzte le a poklot. És halálában is csoda
volt, mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis
feltámadt, itt van közöttünk ma is, és itt vannak azok is, akik hitet tesznek mellette újra és újra.
Feladatunk, sőt kötelességünk az emlékezés. 1956. október 23-a a szó legigazabb értelmében volt
forradalom. A tettek forradalma és a gondolatok forradalma volt. Ennek hatását a mai napig élvezzük.
A forradalom egyéves évfordulóján Albert Camus francia író „A magyarok vére” című írásában így
fogalmazott:
„A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A
legázolt és bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármely nép a
világon az elmúlt 20 esztendőben….Nehéz nékünk méltónak lenne ennyi áldozatra!”
S hogy hogyan lehet, hogyan kell méltónak lenni ennyi áldozatra, Bibó István így fogalmazta meg:
„…a magyar népnek az a feladata, hogy a feledéssel, elszürküléssel szemben tisztán őrizze meg a
maga forradalmának zászlaját.”
Amikor Dobi István 1956-ban azt mondta Bibónak, hogy „nagyon sokféle szemüvegen lehet nézni ezt
a magyar ügyet”, Bibó István válasza ez volt:” sokféle szemüvegen lehet nézni, de ha az ember leteszi
a szemüveget, csak egyféleképpen”.
Vállaljuk múltunkat, értékeinket és akkor a jobb életet is elérhetjük! 1956 szelleme, a mérce ma is
kötelez. Rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül
elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet.
A forradalom végül befejeződött. 2652 magyar vesztette életét és körülbelül 250 ezren hagyták el az
országot nyugatra menekülve.
Tisztelettel kell adóznunk azok előtt az emberek előtt, akik a szabadságért, a hazánkért és egymásért
harcoltak. Ott vannak ők a szívünkben és nem engedhetjük – soha többé! – hogy a minket megillető
szabadságot elvegyék tőlünk!
Az ünnep: közösségi létezés, mikor az egyén érdeke fölé a másik embert, a többi embert helyezzük,
mikor egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel.
’56 szelleme arra tanít, hogy egy ország, ha talpra áll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza
ügyét, képes felülemelkedni minden megosztó érdeken, nemzetté válik.
Október 23-a a törvény szerint ünnep. Nemzeti ünnepet azonban nem lehet hatóságilag elrendelni.
Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet a szívébe fogad.
Szabadság és emberség – a gondolat szabadsága és a cselekvés embersége – kiegészítik egymást.
Szabadnak születni ajándék, de szabadon élni és mások szabadságát tiszteletben tartani közös
felelősség, közös kötelesség.
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Kierkegard dán filozófus és teológus azt írja: „Az életet előrefelé éljük, de visszafelé értjük.”
Magam oly sokféle történést nem értek….
Ennek az ünnepnek most vége. Mindenszentek előtt kívánok mindannyiunknak egészséget, békességet
és türelmet, hogy harmóniában élhessünk – itt Gyomaendrődön is.
Az emlékezés segítsen minket abban, hogy jobbá váljunk!
„Mert nem a félelemnek lelkét adott nékünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak
lelkét.” / Szent Biblia – Új Testamentom, Pál apostolnak Thimotheushoz írt levele /.”
Várfi András polgármester megköszönte Főorvos asszony megemlékező szavait, majd további
napirend előtti hozzászólás nem lévén a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban kérte a képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
561/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 363/2012.(VI.28.); 374/2012.(VI.28.);
379/2012.(VI.28.);
380/2012.(VI.28.);
381/2012.(VI.28.);
382/2012.(VI.28.);
385/2012.(VI.28.);
391/2012.(VI.28.);
392/2012.(VI.28.);
393/2012.(VI.28.);
437/2012.(VIII.30.);
438/2012.(VIII.30.);
449/2012.(VIII.30.);
450/2012.(VIII.30.);
451/2012.(VIII.30.);
453/2012.(VIII.30.);
462/2012.(VIII.30.);
463/2012.(VIII.30.);
464/2012.(VIII.30.); 473/2012.(VIII.30.); 483/2012.(IX.5.) Gye. Kt.
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a szabadságának alakulásáról tájékoztatta a képviselőket.
Bejelentette, hogy 2012. november 6-tól november 10-ig 5 nap szabadságot kíván igénybe venni.
Kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
562/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulásáról szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
563/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2012. november 6. napjától 2012. november 10. napjáig 5 munkanap szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet
felülvizsgálata II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét ismertesse
a rendelet-tervezet lényegét.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a lakásrendelet teljes körű felülvizsgálatát a
Képviselő-testület a 2011. évben elfogadott Lakásgazdálkodási Koncepcióban határozta meg, melynek
megfelelően a testület 2012. szeptemberi ülésén I. fordulóban tárgyalta és elfogadta a rendelet teljes
körű felülvizsgálatát. A felülvizsgálat olyan nagymértékben módosította a rendelet normaszövegét,
hogy szükségessé vált egy új rendelet megalkotása.
Az indokolásból kiemelte, a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
szervek felsorolása és feladataik meghatározása módosult, bevezetésre került az óvadék intézménye. A
szolgálati jellegű bérlakásokkal kapcsolatos a szabályozásba külön szakaszba kerültek a költségalapú
bérlakásokra vonatkozó előírások.
Az Önkormányzat számára a helyi rendelet felülvizsgálata kockázatot nem jelent. A rendelet
megalkotása óta eltelt tíz évben mind az önkormányzat, mind a lakásbérlői más élethelyzetbe kerültek
a változó gazdasági és szociális körülmények miatt. Az elmúlt években folyamatosan nagy problémát
jelent a bérlők által felhalmozott lakbér és közüzemi díj hátralék. A rendeleti szabályozás a
megváltozott élethelyzetekhez történő igazítása költséghatékony lakásgazdálkodást tesz lehetővé.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és annak megalkotását javasolja a képviselőtestület számára.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető a rendelet-tervezet normaszövegében adminisztratív
változtatást kért a képviselő-testülettől. A 3. §-ban eredetileg a képviselő-testület feladatai is
felsorolásra kerültek, de mivel a lakástörvény ezt már tartalmazza, így ez a felsorolás kivételre került
viszont a 3. § (2) bekezdésének a. pontja még utal erre a már nem létező bekezdésre, amit szükséges
lenne kivenni a rendelet-tervezetből.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a fentiekben
kért változtatással alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A rendelet célja, hogy a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ltv.) összhangban – a polgári jog
alapelveit szem előtt tartva - megteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való
eredményesebb gazdálkodás feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra, és nem lakás céljára szolgáló helyiségre,
amely Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában van.
(2) A rendelet lakások bérletére vonatkozó rendelkezései Gyomaendrőd város közigazgatási területén
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, továbbá a szociális célú bérlakások
tekintetében a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre terjed ki, aki Gyomaendrődön
munkavállaló és az igénylés időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik a munkajogi
vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt.
3. § (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Polgármester gyakorolja.
(2) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság átruházott
hatáskörben
a) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt,
b) megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel,
c) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést
igénylő esetben – a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönt az üres,
rendelkezésre álló bérlakások pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a
támogatás biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek
(továbbiakban: kezelő) átadja és felhatalmazza a kezelőt és a bérbeadót a rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő a rendelet 1. függelékében szabályozott
kezelési szerződés alapján közreműködik.
5. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben
felsorolt jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
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(3) Bérbeadó a bérlővel a rendelet függeléke szerinti, az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti
szerződést köti meg. Közérdekű célból történő bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó
szerződést kell megkötni.
6. § (1) A bérbeadó - a törvényben, illetőleg a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok
ellátásához szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a
megüresedett szociális célú valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati
hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles
kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén
az elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez a rendeletben
szabályozott lakbértámogatás igényelhető.
(3) A bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, a rendelet szabályainak figyelembevételével köteles
elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort
felállítva dönt két további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 3. § (4) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben a bérleti
szerződés –szociális bérlakás bérbeadására vonatkozó - maximum 6 hónapra köthető.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló
meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó
átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat benyújtását megelőző hat havi jövedelmet kell alapul venni.
7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
8. § (1) A bérbeadó a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a bérbeadó előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén befogadhatja:
a) közeli hozzátartozóját (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja),
b) élettársát.
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi
szerződés, ha az (1) és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik
beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az
ingatlan más javára szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra
nem alkalmas, és ezt az építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
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9. § (1) A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban – beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok
kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 3. és 4.
mellékletben került meghatározásra.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési számlájára történik,
melyet az Önkormányzat elkülönítetten kezel.
(3) Amennyiben a szerződés megszűnésekor a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban adja át, az óvadék összegét 8 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérlő a
bérbeadó írásbeli felszólításában megadott 15 napos határidőben nem teszi meg a lakás
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához szükséges intézkedéseket, a határidő eredménytelen
eltelte után a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra kerül.
10. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a
vele közös háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint
szociális helyzetének vizsgálata alapján, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg
a 2. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a
vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és
félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül – nem adható bérlakás
annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és
annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum
ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét
meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően,
valamint a rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
11. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre
megállapított, határozott időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű
szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.
(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon
belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló
személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.

773

(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a
határozott idő lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó
személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
12. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
13. § (1)Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 3. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat
intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő
helyrehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának
időtartamára adható bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás – amennyiben szolgálati jelleggel illetve
közérdekből a bérlakásra nincs igény – egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező személy pályázhat,
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság hatáskörébe tartozik.
15. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését
szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó
lakás a 4. mellékletben található költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja
meg 5. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.
16. § (1) A 4. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú
bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat,
melyet a bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet
meghosszabbítani.
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(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember
ellátottságát javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű
bérleti szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját
háztartásukban.
17. § (1) A 4. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra
az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét
betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az
Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
18. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve
feltételhez kötötten lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat
ellátása érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú végzettségű – szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) A lakásbérleti szerződést, az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel kell megkötni. A
szerződés időtartamát, az elhelyezést kérő szerv kérelmében foglaltak figyelembevételével a
Képviselő-testület határozza meg.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás, kivéve az
Endrődi u. 5-7. szám alatt található bérlakásokat.
19. § (1) A bérbeadó a rendelet 1., 3. és 4. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti
szerződést, ha ezt a jövőbeni bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbeadó az önkormányzati rendelet
módosítása esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés
bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de
legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
20. § (1) A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra
vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az
elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által
készített költségvetés szerinti bekerülési összeget, valamint tételes – igazolt számlák alapján történő elszámolás szabályait.
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(3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza (lelakás).
(4) Amennyiben a bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni lejár a meghatározott időtartamú bérleti szerződése -, a fennmaradó összeget a bérbeadó a bérlő
részére - a bérleti szerződés lejártát követő 8 napon belül egy összegben megtéríti.
21. § A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban,
hogy amennyiben a bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig
egyébként az rendeltetésszerű állapotban van, a bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés,
felszerelés, burkolat cseréjét, felújítását, de annak költségeit a bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett
munka végeredménye a lakás részét képezi, a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését
követően.
22. § A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja,
korszerűsítheti. Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez által
növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a
bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése
esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére, a
megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven belül, egy
összegben.
23. § (1)A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint
berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e
kötelezettség figyelembevételével történik. Ettől eltérő megállapodás esetén a bérlő hozzájárul ahhoz,
hogy lakbérét a bérbeadó által elvégzett fenti munkák éves összegével emelten állapítsa meg az
önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek
az állag megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi
szolgáltatások díjának megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
24. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés,
(meszelt, enyves, tapétás, stb.)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő,
gépjárműtároló és egyéb helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb.
működőképes átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás
visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra
alkalmassá, a kölcsönösen elfogadott bérlői költségtérítés fejében.
(3) A bérbeadó a kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a bérlőt
legalább 8 nappal előbb, előzetesen írásban értesíteni kell.
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25. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti
lakbérnek megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően
minden további eltelt két hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
26. § Amennyiben a bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás
biztosítása nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt,
ha a lakásbérleti jogviszonya legalább három évig fenn állt.
27. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat
előzetes hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása
szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
28. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban
meghatározott kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy - ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról, a
lakásügyi hatóság javára pénzbeli térítés ellenében mondott le - újabb bérlakás igénylése esetén csak
szükséglakás igénylésére jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.
29. § (1) A lakbér mértékét és a külön szolgáltatás díját az 1., 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az
egyedi lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek
értékállóságát biztosítani kell.
30. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
kérelmére az önkormányzat lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át
eléri, vagy azt meghaladja.
b) 1.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át
meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A lakbértámogatásra való jogosultság megszűnik, ha annak feltételei már nem állnak fenn, illetve a
feltételek fennállása esetén akkor is, ha a bérlőnek háromhavi lakbérhátraléka keletkezik.
(5) Az önkormányzat a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.
(6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására, folyósítására és felülvizsgálatára
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.
31. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
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(2) A bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat
bérbe.
32. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység
megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő bérlő által saját költségen
elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot
helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának
helyét és időpontját.
33. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell
ismételni. Amennyiben az újbóli pályáztatásra sem jelentkezik másik pályázó, az eredeti pályázónak
kell kiutalni a helyiséget.
34. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben
és tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
35. § (1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár
alapján köteles a bérlőnek átadni.
(2) A bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak
(tevékenység) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
36. § (1) A bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági
berendezések karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ,
illetőleg tart üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és
megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a
bérlő a munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes
engedélyezés alapján - gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban
érvényesítheti.
37. § A bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel
köteles átadni.
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38. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
39. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
40. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem
adható.
41. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a
vevők 25 év alatt havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem
fizetett lakás elidegenítéséhez az eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba
belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes
összegű kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül
kiegyenlíti, azt a teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt
kamattal növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt
határidőnél azt korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti
meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a
vételárhátralék egy összegben válik esedékessé.
42. § Az a bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó
rendelkezései az irányadók.
43. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás)
esetén lehet eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
44. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az
előző lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
45. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból
kialakított önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető
el.
46. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat
meg - a forgalmi érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a bérlő
elővásárlási joga.
47. § (1) A 10-18. §-ban meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó
köteles a maga és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
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d) jövedelmi viszonyairól,
e) ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről adatot szolgáltatni.
(2) Az adatok a rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg
elidegenítésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
48. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet, valamint az azt módosító 14/2001. (VIII. 8.) KT
számú rendelet, 10/2002. (VI. 3.) KT rendelet, 19/2005. (VIII. 5.) KT rendelet, 10/2006. (IV. 5.) KT
rendelet, 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet, 57/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet, valamint a
11/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet.
49. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.
Gyomaendrőd, 2012. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. október hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. október 29.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
A

Szociális jellegű bérlakások
B
C

D

1

Bérlakás címe

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

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

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/C

Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Összkomfort

31
41
30
35
29
31
30
27
55
58
58
55
58
55
58
90
56

1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
2
1,5
2
1,5
2
2
2
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E
Lakbér összege
Ft/hó
3.880
5.140
3.760
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940
11.290
14.610

2. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
Pontrendszer a szociális bérlakás iránti pályázatok elbírálásához

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A
1./ Egy főre jutó jövedelem a családban és adható pontérték:
nyugdíjminimum 150 %-áig
20 pont
nyugdíjminimum 150,1 % - 200 %-áig
15 pont
Egyedül élő esetében: nyugdíjminimum 150,1 % - 250 %-áig 15 pont
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 vagy több fő munkaviszonyban áll
20 pont
1 fő munkaviszonyban áll
10 pont
Rendszeres pénzellátás
5 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
15 pont
családtag, szívességi lakáshasználat
10 pont
4./ A jelenlegi lakás műszaki állapota és az adható pontérték:
rossz műszaki állapot a 8. § (4) bekezdésben foglaltak szerint 20 pont
Rendezett, tiszta lakókörnyezet
10 pont
5./ A jelenlegi lakásban egy főre jutó m² és az adható pontérték:
10 m² –ig
15 pont
10,1 m²-től 15 m²-ig
10 pont
15,1 m²-től 20 m²-ig
5 pont
6./ A jelenlegi lakás komfortfokozata és az adható pontérték:
komfort nélküli
15 pont
Félkomfortos
10 pont
Komfortos
5 pont
7./ Pályázó életkora
18-25 év
5 pont
25-35 év
20 pont
35-40 év
15 pont
40 év felett
10 pont
8./ Gyomaendrődön állandó bejelentett lakóhely
1-5 év
10 pont
5-10 év
15 pont
10 év felett
20 pont
9./ Gyomaendrődön bejelentett tartózkodási hely
1-5 év
5 pont
5-10
7 pont
10 év felett
10 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
Tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant
5 pont
gyermekét egyedül nevelő szülő
5 pont
30 év alatti fiatal házas
5 pont
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3. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
A
B
C
D
E
F
G
H
Garázs
Óvadék
Lakbér
bérleti díj összege
KomfortSzobaGarázs
1
Bérlakás címe
m²
Összege
ÁFÁ-val
Ft
fokozat
szám
m²
Ft/hó
Ft/hó
2
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
16.680
50.000
3
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
12.140
50.000
4
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
15.390
50.000
5
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
15.390
50.000
6
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60
2
15.650
50.000
7
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
16.940
50.000
8
Népliget u. 1/A
Összkomfort
72
2
18.770
50.000
9
Népliget u. 1/B
Összkomfort
61
2
15.910
50.000
10 Október 6 ltp. A/2
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
11 Október 6ltp A/13
Komfortos
58
1,5
11.940
50.000
12 Október 6 ltp B/8
Komfortos
58
2
11.940
50.000
13 Október 6. ltp B/3
Komfortos
55
1,5
11.320
50.000
14 Október 6. ltp. B/10 Komfortos
58
1,5
17.750
50.000
15
Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
57
2,5
11.730
50.000
16
Katona J. u. 54
Komfortos
63
1,5
12.970
50.000
17
Fő út 210.
Összkomfort
80
2,5
28.980
50.000
Lakótér
Magtárlaposi u. 1-3./I.
18
29.100
1.540
50.000
Összkomfort 80,79
18
+2 szoba
(orvosi lakás)
50.000
Magtárlaposi u. 1Lakótér
18
28.900
1.540
19
3./II.
Összkomfort 80,32
+1,5 szoba
(orvosi lakás)

1

2

3

4

5

A

B

megnevezés

Komfortfokozat

Magtárlaposi úti
4 db A-típusú
bérlakás
egyenként
Magtárlaposi úti
4 db B-típusú
bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7.
14 db C-típusú
bérlakás
egyenként
Endrődi u. 5 - 7.
2 db D-típusú
bérlakás
egyenként

4. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások
C
D
E
F
G
H
Óvadék
Garázs
összege
Garázs Lakbér
bérleti
m²
Szobaszám
Ft
m²
Ft/hó díj ÁFÁ-val
Ft/hó

Összkomfortos

70,10

Lakótér+2
fél szoba

15

19.860

1.540

50.000

Összkomfortos

74,07

Lakótér+2
fél szoba

15

20.770

1.540

50.000

Összkomfortos

33,93

1 szoba

-

12.980

-

100.000

Összkomfortos

35,70

1 szoba

-

13.630

-

100.000
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5. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Pontrendszer a költségalapú bérlakások iránti pályázatok elbírálásához
Endrődi u. 5-7.
A
1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
10 pont
nyugdíjminimum 300,1 % - 400 %-áig
15 pont
nyugdíjminimum 400,1 % - ától
20 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
10 pont
Családtag
15 pont
Saját tulajdonú lakás
20 pont
7./ Pályázó életkora
18-62 év (több mint 67 % munkaképességcsökkenés)
5 pont
62-65 év
5 pont
66-75 év
10 pont
76 év felett
15 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív 5 pont
elbírálását követő 8 napon belül
A pályázat benyújtásakor a település külterületén egyedül él. 5 pont
Pályázó személynek nincs közeli hozzátartozója (házastárs, 5 pont
élettárs, gyermek)
Magtárlaposi u. 14-16.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
1./ Egy főre jutó jövedelem és adható pontérték:
nyugdíjminimum 200,1 % - 300 %-áig
10 pont
nyugdíjminimum 300,1 % - 400 %-áig
15 pont
nyugdíjminimum 400,1 % - ától
20 pont
2./ Munkaviszony szerinti pontérték:
2 fő munkaviszonyban áll
10 pont
1 fő munkaviszonyban áll
5 pont
3./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:
Albérlet
15 pont
Családtag
10 pont
10./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:
30 év alatti fiatal házas
5 pont
Pályázó vagy házastársa/élettársa az önkormányzaton túl a 5 pont
településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek
szakember ellátottságát javítja
Pályázó rövidebb időtartamú jogviszonyt kíván létesíteni
5 pont
azok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már
5 pont
gondoskodnak saját háztartásukban.
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6. melléklet a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
HELYISÉGEK
1.
2.
3.
4.
5.

A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

1. függelék
KEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
, képviseli: …………… polgármester)
másrészről a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. képviseli:
……….. ügyvezető) között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a volt költségvetési üzem megszűnésével a volt tanácsi bérlakások,
illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése tárgyában egymással már 1992. április 24-én
szerződést kötöttek. Szerződő felek rögzítik, hogy az eltelt időtartam, valamint az önkormányzat által
megvalósított és tulajdonába került önkormányzati bérlakások miatt szükségessé vált az 1992. évi
április 24-i megállapodás teljes átdolgozása, melyre tekintettel szerződő felek jelen megállapodás
aláírásával azt hatályon kívül helyezik és megállapodnak abban, hogy a kezeléssel kapcsolatos jogok
és kötelezettségek vonatkozásában megkötik a jelen szerződést.
2.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1992. április 24-én megkötött megállapodás alapján a
jelen szerződés mellékletében feltüntetett lakások vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
továbbra is ellátja azok folyamatos kezelését. Ez a feladat kiegészül a 2002 végén átadott 24 db
költségalapú bérlakás és garázs kezelésével.
3.) szerződő felek rögzítik, hogy a 2.) pont szerinti folyamatos kezelési kötelezettség keretében a
Gyomaszolg Ipari Park Kft köteles:
a) A megbízó által adott eseti rendelkezés szerinti önkormányzati lakások bérlőitől a bérleti díjat
beszedni, a bérbeadót megillető jogokat gyakorolni - kivéve a bérleti szerződés megkötését,
felmondását -, valamint a bérbeadót terhelő kötelezettségeket teljesíteni.
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására, a bérlő kiválasztására, a
bérleti szerződés megkötésére és megszűnésének megállapítására az önkormányzat Képviselőtestülete, amennyiben jogkörét szervére átruházza, úgy a rendeletében meghatározott szerv jogosult.
b) Üzemeltetési feladatok:
A Kft valamennyi lakás üzemeltetésével kapcsolatban mindennemű feladatot végez, vagy elvégeztet,
- az üresen álló lakások rendszeres ellenőrzése ezek bérbeadásig terjedően,
- a bérleti szerződés megkötését követően a lakás birtokbaadása, azok rendszeres és folyamatos
ellenőrzése, évente egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási ügyintézőjének
részvételével,
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- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a lakás birtokba visszavétele,
- a Ltv. 24. §-ában meghatározott esetekben határidőben kezdeményezi, a bérbeadó által történő
aláírásra előkészíti, majd kibocsájtja a Ltv. 25. §-ában meghatározott figyelmeztetéseket, felhívásokat
és a felmondásokat,
- a bérleti díjak beszedése, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
- évente karbantartási, felújítási terv készítése,
- beszámoló készítése a karbantartási, felújítási terv végrehajtásáról, a lakbérek beszedéséről,
felhasználásáról és a lakbérhátralékokról,
- folyamatos adatközlés a közreműködési kötelezettség teljesítése során tett intézkedésekről.
c) Karbantartási feladatok:
A Kft gondoskodik az épületek központi berendezései állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelőző és javítási munkák
elvégzéséről.
d) Gyorsjavító tevékenység:
A Kft. az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási és
cserekötelezettsége körében az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzéséről gondoskodik.
e) A tervezhető, illetve a nem tervezhető karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége körébe
tartozó munkák elvégzése.
4.) Szerződő felek kifejezetten és külön rögzítik, hogy a megbízó tulajdonában vannak az alábbi
költségalapú bérlakások:
Endrődi u. 5-7. szám alatti
-

14 db C típusú összkomfortos 33.93 m² területű,

-

2 db D típusú összkomfortos 35,70 m² területű

és
Magtárlaposi úti
4 db A típusú összkomfortos 70.10 m² területű + 15 m² garázs,
4 db B típusú összkomfortos 74.07 m² területű + 15 m² garázs.
Szerződő felek rögzítik, hogy ezen lakások átadás-átvételére 2002. október 29. napján került sor.
Szerződő felek rögzítik, hogy ezen ingatlanok első bérleti jogviszonyának megkötésére jelen szerződés
megkötését követően kerül sor.
Szerződő felek külön és kifejezetten rögzítik, hogy ezen ingatlanok vonatkozásában a Gyomaszolg
Ipari Park Kft köteles az új lakások állagát, állapotát fokozott gondossággal szem előtt tartva
ellenőrizni. Köteles ezen ingatlanok vonatkozásában az általa észlelt, vagy a bérlők által jelzett minden
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– a rendeltetésszerű használat során jelentkező – minőségi kifogást a tulajdonossal haladéktalanul
közölni.
Szerződő felek rögzítik, hogy az új lakások, illetve a garázsok ellenőrzése, karbantartása során észlelt
hibák, hiányosságok vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft külön nyilvántartást is köteles
vezetni. Ezen nyilvántartásnak kötelezően tartalmaznia kell az ellenőrzések időpontját, az észlelt
hiányosságokat, minőségi kifogásokat, valamint az ellenőrzést végző és a bejegyzést készítő személy
adatait.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft az új lakások és garázsok
vonatkozásában szükség szerint, a lakók jelzései alapján, de legalább negyedévente egy alkalommal
köteles ellenőrző bejárását megtartani és azt a fentebb hivatkozott külön nyilvántartásba bejegyezni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az önkormányzat megkeresésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft
köteles a betekintést a megbízó részére lehetővé tenni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves felülvizsgálatának kötelezettsége a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-t terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az új lakások és garázsok bejárási és ellenőrzési
kötelezettségének elmaradásából eredő károk megtérítéséért a Gyomaszolg Ipari Park Kft tartozik
felelősséggel és köteles az esetleges mulasztásából eredő károk megtérítésére. A Gyomaszolg Ipari
Park Kft. kijelenti, hogy az Endrődi úton található bérlakások esetében a bérlőkkel való kapcsolattartás
elősegítése érdekében a Térségi Szociális Gondozási Központnak a lakások üzemeltetésével
kapcsolatos bejelentését soron kívül megvizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi.
5.) Szerződő felek megállapodnak és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tudomásul veszi, hogy a
Magtárlaposi úti bérlakások és garázsok bérlőinek, továbbá az Endrődi úti bérlakások bérlőinek bérleti
díját elkülönített számlára fizeti be, ahonnan a Gyomaszolg Ipari Kft. köteles az önkormányzat
elkülönített számlájára átutalni, melyről csak az önkormányzat írásos hozzájárulását követően hívhat
le pénzt.
6.) Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt a megbízott nem, a
megbízó bármikor indokolás nélkül felmondhatja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
önkormányzat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelete, valamint a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a Ptk rendelkezései az irányadók.
Gyomaendrőd,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
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2. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati
rendeletében
a
bérbeadói
jogok
gyakorlásával
megbízott
………………………….
polgármester/Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint
bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlő, valamint
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének / Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:

……………………………………………………………………..…

A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú
helyiségeket 5 év időtartamra.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés
keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
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A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati
lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897
sz.-ú számlájára
bérleti díjként

……………….…………. Ft-ot,

egyéb szolgáltatásokért

………………………….. Ft-ot,

összesen:

………………….………. Ft-ot.

A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap
elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő
naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási
jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott
megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően
létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti
használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra
történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra
szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról
haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során
eljárni,
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- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban
tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti
érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel
összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs részéről:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról,
pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás,
illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi
berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár
megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése,
amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem
fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek),
szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan
bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a
lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott idő elteltével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a
bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
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- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel
súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát,
értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt
az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni,
amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és
Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________

___________________________

bérbeadó

bérlő, bérlőtárs
3. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA

mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli
………………… polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlő, valamint
Név:
(Leánykori név: )

…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, ………………………………. sz. alatti lakás Gyomaendrőd
Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei:

Város

……………………………………………………………………..…

A lakás alapterülete: ……..m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: ……………………………….……
……………………………………………………………………………………………….
A közös használatú helyiségek és területek:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú
helyiségeket a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés
keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: ……….………..Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja:…………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Bérlő és bérlőtárs minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati
lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897
sz.-ú számlájára
bérleti díjként

……………….…………. Ft-ot,

egyéb szolgáltatásokért

………………………….. Ft-ot,

összesen:

………………….………. Ft-ot.

A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap
elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő
naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő/bérlőtárs átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási
jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott
megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 20... év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
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6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően
létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti
használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra
történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra
szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról
haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során
eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban
tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti
érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel
összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról,
pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás,
illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi
berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár
megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése,
amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
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9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem
fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek),
szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan
bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a
lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a
bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a
bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel
súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát,
értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt
az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a
lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni,
amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és
Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, ..............................................................
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Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________

___________________________

bérbeadó

bérlő, bérlőtárs
4. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Magtárlaposi u. 14-16)

amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati
rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlő, valamint
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és
helyen az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi úti ( emelet/ajtó ) szám alatt található ………m² területű lakásingatlan, melynek kezelője
a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: ……………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
…………………………………………………………………………………………………..
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2.) Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott - 5 éves - időtartamra az 1. pontban
részletesen meghatározott lakásingatlant.
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti lakás bérleti díja:…… Ft/hó, mely
összeget a bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati
lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897
sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található
felszerelés, berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét
elismeri.
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……. napján kerül sor.
6.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7.) Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és
kizárólagosan a bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett
beruházások, átalakítások vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen
szerződés aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
8.) Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9.) Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra
szolgáló helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról
haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során
eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt kezelő a Gyomaszolg Ipari Park Kft megnevezésével a
bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti
érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és
ezzel összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg - érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
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- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról,
pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a
lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi
berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár
megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
10.) Bérlővel együtt költöző (név, személyes adatok):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
11.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be
az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek, szülő, jogszerűen befogadott gyermektől született unoka.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan
bérlőtársi szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a
lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés a határozott időtartam elteltével
megszűnik. Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a
bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel
súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát,
értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot illetve ilyen
személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja.
- bérlő nem igazolja, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésének feltételét jelentő önkormányzati
pályázatban meghatározott előtakarékossági szerződést megkötötte.
- bérlő nem igazolja, hogy évente a lakás előtakarékossági szerződésben meghatározott
kötelezettségének eleget tett, vagy nem ad hozzájáruló nyilatkozatot a bérbeadónak, hogy erre
vonatkozóan közvetlen információt szerezzen,
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- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba
bocsátás kori állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést
figyelembe véve - azt visszaadni.
15.)Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó
felé egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________

___________________________

bérbeadó

bérlő, bérlőtárs
5. függelék
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7.)

amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …/2012. (IX. 27) önkormányzati
rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott …………………………. Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlő, valamint
Név:

…………………………………………………………

(Leánykori név: )

…………………………………………………………

Szül. helye: , idő:

…………………………………………………………

Anyja neve: .

…………………………………………………………

mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és
helyen az alábbi feltételek mellett:
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1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u.
5-7. ( emelet/ajtó ) szám alatt található m²területű lakásingatlan, melynek kezelője a GYOMASZOLG
IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: ………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek:
……………………………………………………………………………………………….
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek:
………………………………………………………………………………………………..
2. Bérbeadó bérbeadja, bérbevevő pedig bérbeveszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja…… Ft/hó, mely
összeget a bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az Önkormányzati
lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897
sz.-ú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található
felszerelés, berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét
elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra ……... napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 20…. év ……………..hó ……napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és
kizárólagosan a bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett
beruházások, átalakítások vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen
szerződés aláírásával is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1 .pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra
szolgáló helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról
haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során
eljárni,
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- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (kezelő) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti
érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és
ezzel összefüggésben használati díj - R. 23. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról,
pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a
lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi
berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár
megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be
az alábbi kivételével: házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan
bérlőtársi szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a
lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos
felmondási idővel felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem
pedig kártalanításra igényt nem tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő
súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel
súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát,
értékét.
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- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot, ill. ilyen személyt
az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba
bocsátás kori állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést
figyelembe véve - azt visszaadni.
15. Bérlő és bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bérbeadó
felé egyetemleges felelőséggel tartoznak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, ..............................................................
Bérbeadó részéről:

Bérlő, bérlőtárs részéről:

_____________________________

___________________________

bérbeadó

bérlő, bérlőtárs

2. Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (zajrendelet, bel-és külterületi holtágak védelméről
szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Elkészült a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról és a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi
holtágainak védelméről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi bizottság az elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Timár Andrea osztályvezető kiegészítésként elmondta, jelen előterjesztésben a rendeletek első
fordulója került beterjesztésre. Az első döntési javaslatban arról dönt a képviselő-testület, hogy
elrendeli a zajrendeletet és a bel-és külterületi holtágak védelméről szóló rendeletek hatályon kívül
helyezését, míg a második döntési javaslatban dönt arról, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
módosítja a fák védelméről szóló rendeletet. Ez utóbbi rendelet módosításáról szóló tervezet a
novemberi ülésre kerül beterjesztésre, melynek záró rendelkezései között fogják hatályon kívül
helyezni a zaj rendeletet és a bel-és külterületi holtágak védelméről szóló rendeletet.
Várfi András polgármester hozzászólás, vélemény hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület az első döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
564/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja az érintett szakbizottságot, hogy készítse elő
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
és a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet azzal a tartalommal, hogy azok 2012.
november 30. napjával hatályon kívül helyezésre kerülnek.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
A képviselő-testület a második döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
565/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztés 3. pontja szerint (2.§, 3.§, 10. §
hatályon kívül helyezése, a 2. melléklet felülvizsgálata) módosítja a fák védelméről, valamint
a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII.
29.) önkormányzati rendeletet.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
3. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2012. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István János képviselőt, aki a legutóbbi Pénzügyi
bizottság ülésén helyettesítette Márjalaki József bizottság elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János képviselő elmondta, jelen előterjesztésben az önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről kap tájékoztatást a képviselő-testület. Az Önkormányzat, az önállóan
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló részletes beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A beszámolókat a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek azok
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
566/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi
háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
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4. Napirendi pont
Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben Kis Bálint Általános Iskola, a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézmények alapító okiratai kerülnek felülvizsgálatra. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon, a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi
Humánsegítő Szolgálat intézmények alapító okiratnak felülvizsgálata az Intézményi Társulás
novemberi ülésén kerül tárgyalásra.
A felülvizsgálat oka, hogy jogszabályi változás miatt szövegpontosítás vált szükségessé.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést tárgyalta, és javasolja az alapító okiratok módosítását a döntési
javaslatnak megfelelően.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
567/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
288/1999.(X. 28.)számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében az alábbiak
szerint módosítja:
I.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a
Kis Bálint Általános Iskola alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a
következők szerint, határozza meg:”
I.2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
Az általános iskolában 1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyamon országosan egységes
követelmények szerint folyik az alapfokú nevelés-oktatás, meghatározott időkeretben az iskola
pedagógiai program szerint. Az általános iskola felkészíti a tanulót az érdeklődésének,
képességének és tehetségének megfelelően a középfokú továbbtanulásra.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010”
I.3. Az alapító okirat 4.1.1. pontjában az alábbi mondatok törlésre kerülnek:
„A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.”
I.4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd
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Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2012.(X.25) sz. határozatával, 2012.
október 25-i hatállyal hagyta jóvá.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I. 29.) számú határozattal elfogadott egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4)
bekezdése értelmében az alábbiak szerint módosítja:
II.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 342087
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
97.§ (4) bekezdésében alapján a KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM alapító okiratát a következők szerint határozza meg:”
II.2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
A gimnázium négy - nyelvi előkészítő évfolyamon öt évfolyammal működő nevelési-oktatási
intézmény, ahol az általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő képzés folyik.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 853100 ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 853100”
II.3. Az alapító okirat 4.1.1. pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
„A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján”
II.4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése
értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2012. (25.) sz.
határozatával, 2012. október 25-i hatállyal hagyta jóvá.”
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése alapján, a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 290/1999. (X. 28.) Kt. számú határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
III.1. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
„VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat”
III.2. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 634410
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről
szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése alapján a Városi Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja.”
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III.3. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA”
III.4. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1. Alaptevékenység:
Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy a művészetoktatás követelményi és tantervi
programjára épülő művészetek területén kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a
művészi tehetségeket. Biztosítsa a művészi kifejezőképességeket megalapozó, illetve
szakirányú továbbtanulásra felkészítő nevelő-oktató munkát.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
•
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
•
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban”
III.5. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:
„A Városi Alapfokú Művészeti Iskola Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97.§ (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2012. (X.25.) sz. határozatával, 2012. október
25-i hatállyal hagyta jóvá.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
A Városi Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013-as tanévben indítandó csoport létszámainak és
csoportszámainak jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézményben májusban megtörtént az
előzetese beiratkozás, mely egy előzetes létszámkeret felmérését tette lehetővé. A képviselő-testület az
októberi testületi ülésre kérte a tényleges létszámadatokat az intézménybe járó gyerekekkel
kapcsolatba. A tanulói és csoportlétszám alakulása a táblázatban olvasható. Az adatokból látható, hogy
az egyéni oktatásban egyéni oktatásban részesülők száma növekedetett, míg a csoportos oktatásban
résztvevők száma csökkent. Összességében az intézményi létszám – normatíva jogosultság
szempontjából csökkent az előző évhez képest. A csoportos oktatás a 2010/2011 évhez viszonyítva
közel 100 fővel csökkent, 379 főről 272 főre.
Az általános iskolákban a művészeti ágak iránti érdeklődés mellett az intézmények saját pedagógusai
azok, aki a vonzerőt jelentik az adott tanszakra való jelentkezésre. A Művészeti Iskola ennek
ismeretében óraadó pedagógusokkal biztosítja a telephelyeken a képzési lehetőségeket.
Az intézményben 20 pedagógus látja el a képzést, melyből 4 fő főállású teljes munkaidős, 7 fő
főállású részmunkaidős, 8 fő további jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus és 1 fő pedagógiai
asszisztens.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javasolja az Ügyrendi bizottság a képviselő-testület számára.
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Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a
döntési javaslat szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
568/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján valamint
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 8. pontja alapján
hozta meg döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a Városi
Alapfokú Művészeti Iskolában engedélyezi a csoportszámok indítását, az alábbiak alapján:
Más
művészeti ág
átlagos
csoportZeneTöbb Normatív
Csoport
Normatív
létszáma
művészet
Létszá tantárgy/ a jogosult
a jogosult
(fő)
átlagos
létszám
Tanszak
m
több
szám
létszám
csoportszá Szol Kamara
(fő) tanszako (2 órát
összesen
m
kap) (fő)
s
,
-fézs
(fő)
csop zenekar,
. improv.
csoport
Zeneművészet
124
17
107
11
3
17
egyéni oktatás
Zeneművészet
124
17
107
11
3
17
összesen:
Zeneművészet
16
16/2=8
8
8
2
előképző (két
órát kapnak)
Képzőművésze
136
6
130
15
9
t
Színművészet
60
7
53
15
4
Táncművészet
103
22
81
17
6
- néptánc
Csoportos
összesen:
Mindösszesen:

315

35

8

272

8

-

18

21

439

52

8

379

10

3

16

38

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011/2012-es tanévről szóló
beszámolója
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Gimnázium intézményvezetője az intézményi beszámolót a felvételi eredményeinek ismeretében
készítette el, s így teljes képet kaptunk a gimnázium 2011/2012-es tanév munkájáról.
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Az intézmény beszámolója - melyet a tantestületi értekezlet jegyzőkönyve alapján a nevelőtestület
egyhangúan elfogadott, a város honlapján az intézménynél megtekinthető.
A beszámolóban az intézmény számot adott az elmúlt egy év gazdálkodásáról, tanügyigazgatási,
személyi és tárgyi feltételeiről, neveltségi helyzetképéről, a működő kapcsolatrendszeréről, társadalmi
elismertségéről. A beszámoló külön részletezettséggel tájékoztatást ad a tanulók szaktárgyi és
nyelvvizsga eredményeiről, a sport eredményekről, az úszásoktatás eredményességéről, valamint a
végzős tanulók továbbtanulási-felvételi eredményeiről.
Bemutatásra kerültek a szaktárgyi mérések eredményei, az országos kompetenciamérések
eredményeinek elemzései.
Összegzésként elmondható, hogy az intézményben csökken tanulólétszám. A tanulmányi mérések
eltérő értékeket mutatnak. Az érettségi átlageredmények és a nyelvvizsga eredmények alátámasztják a
nyelvi előkészítő évfolyamon és a négy osztályos évfolyamon folyó színvonalas képzést.
A továbbtanulási eredmények pedig jól tükrözik a megváltozott felsőoktatási törvény változását.
Béres János képviselő a téma kapcsán a Gimnázium kezelésében volt Sportcsarnok mennyezetére
hívta fel a figyelmet. A mennyezet már a Gimnázium idejében is úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz.
Felhívta a Sportcsarnok jelenlegi kezelőjének a Zöldpark Kft Ügyvezetőjének figyelmét, hogy
keressenek megoldást a mennyezet javítására, a lelógó burkolati részeket szüntessék meg, vagy
ragasszák fel újra. Nem csak Gyomaendrődi egyesületek, csapatok, hanem vidékiek is használják a
sportcsarnokot, ők is látják ezt a szörnyű állapotot, amit egy kis munkával meg lehetne szüntetni.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket a gimnázium beszámolójának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
569/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC tv. 85. § (2) bekezdése alapján elfogadja Dr. Kovács Béla intézményvezető
beszámolóját a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2011/2012-es
tanévéről.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartói jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta az intézmény SZMSZ-nek jelenlegi módosítását
egyrészt a feladatellátás változása-háziorvosi feladatellátás biztosítása az 1. számú körzetben, valamint
a jogszabályi környezet változása tette szükségessé.
Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
570/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának felülvizsgálata
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes az Városi Egészségügyi Intézmény
2012. október 1-től 2013. március 31-ig Megbízási szerződést kötött Dr. Katona Piroska doktornővel,
dr. Veréb Lajos házi orvos tevékenységének helyettesítésére.
A Megállapodás megkötését követően, valamint a doktornő hozzájáruló nyilatkozata alapján az
Egészségügyi Intézmény alapító okiratában fel kell tüntetni – határozott időre 2012.október 1-től
2013. március 31-ig. – a helyettesítéssel ellátott háziorvosi feladat-ellátás helyszínét - Szabadság tér
2/2. sz.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, az intézmény által elkészített szervezeti működési szabályzat
egy jól összeszerkesztett, áttekinthető, jól kezelhető dokumentum, amiért az intézmény vezetését
elismerés illeti.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény 175/1999. (VI.24.) Kt. számú határozata alapján elfogadott egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási
szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján, valamint a feladatellátási hely és a módosított működési kör megjelölésével az alábbiak szerint módosítja:
I.1. Az alapító okirat bevető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat
rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján , az Egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv., valamint a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, alábbiak szerint határozza meg:”
I.2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987. 01. 01.)- Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.”
I.3. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
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„4.1. Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 862200 SZAKORVOSI JÁRÓBETEG - ELLÁTÁS
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200”
I.4. Az alapító okirat 4.1. 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a
beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi
ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos
szakorvosi gondozás.”
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 86221 Járó beteg-szakellátás:
¨
862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
¨
862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó”
I.5. Az alapító okirat 4.1. 1.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. szám - Háziorvosi rendelő- határozott időre
2013. március 31-ig.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”
I.6. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
„4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A szakágazatba tartoznak azon egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi
ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 86903 Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:
¨
¨
¨
¨

869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

808

Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
¨
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
¨
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám”
I.7. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.”
I.8. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás
Szabadság tér 2/2. szám
Háziorvosi alapellátás - határozott időre 2013. március 31ig.”
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.

Várfi

András

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. decemberi egységes szabadságolásának engedélyezése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény dolgozói 2012. december 20-án és
21-én egységesen szeretnének szabadságot kapni, ezért az intézményvezető főorvos kéri a fenntartó
önkormányzat képviselő testületét, hogy ehhez járuljon hozzá.
A helyettesítést a Szarvasi Szakorvosi Kft. vállalta. A területileg illetékes kórház a működési
engedélyében meghatározott településekről folyamatosan köteles a sürgősségi eseteket fogadni, ehhez
külön szerződés nem szükséges.
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz az ÁNTSZ felé a
tájékoztatási kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos kollégákat, valamint az ügyeletben
és a betegszállításban résztvevőket.
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Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a hozzájárulás megadását.
Béres János képviselő megkérdezte, valóban két nap szabadságról lenne szó, ugyanis a korábbi
években mindig a két ünnep között volt zárva az intézmény.
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos válaszolva elmondta, igen két napról lenne szó. Azért
döntött így az intézmény, hogy nem követi a korábbi évek gyakorlatát, mert sok kifogás volt amiatt,
hogy sokáig van zárva az intézmény. Ez a megoldás jobban szolgálja a lakosság érdekét. A többi
szabadsági napot próbálják úgy megoldani, hogy a rendelések zökkenőmentesen történjenek.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
572/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. Rend. 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi
Intézmény dolgozóinak egységes, 2012. december 20-i és 21-i egységes szabadságolásához.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi ellenőrzési terve
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István János képviselőt az előterjesztés ismertetésére.
Arnóczi István János képviselő elmondta, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás
belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg,
beleértve a belső ellenőrzést is.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a
nemzetközi belsőellenőrzési standardok figyelembevételével.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő
hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek
kötelessége és egyben érdeke is ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és
megállapításait folyamatosan hasznosítani.
A 2013. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A
kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével
élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó
szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között.
A Pénzügyi bizottság az ellenőrzési tervet megtárgyalta és annak elfogadását javasolja.
A maga részéről kérdésként vetette fel, hogy az idegenforgalmi adó ellenőrzésére elegendő-e a 6
revizori nap. Véleménye szerint ez kevés, Gyomaendrődön kétszer annyi szállásadó van, mint más
településen, de ehhez képest az idegenforgalmi adóból befolyó forrás fele akkora. Fel kellene tárni,
hogy mi az oka ennek, az ellenőrzésben mi lehet a hiba.
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Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a 6 revizori napnak elegendőnek kell lenni, hiszen ez
esetben az adóhatóság munkájának az ellenőrzése történik. Kétségkívül igaz, hogy magára az
idegenforgalmi adó ellenőrzésre fordított időt, létszámot és a hatékonyságot növelni kell. Várhatóan
jövőre már a GYÜSZTÉ-től is megfelelő segítséget kap ehhez az önkormányzat, mert a két fél között
létrejött együttműködés arról is szól, hogy az egyesület közreműködik az adó feltárásában.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
573/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi
ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2013. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 92. §. Valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet
fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Ellenőrzési Ellenőrize Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrz Ellenőrzés
módszere,
feladat
ndő
kockázati
időtarta ési
típusa
időszak
tényezők
ma kapacitá
s
meghat.
A 2012. évi 2012.01.0 Szabályszerű Önkormányzati elszámolás január 25
Szabályszerűs
1-től
en igénybe alátámasztása, jogszabályi hónap revizori égi-, pénzügyi
normatív
megfelelősség biztosítása.
2012.12.3 vehető
állami
nap
ellenőrzés
1-ig
források le
hozzájárulás
(témaellenőrzé
nem
elszámolásának
s)
igénylése,
ellenőrzése az
intézményeknél
jogszabály
A költségvetési
helytelen
tv. 3. és 8. sz.
értelmezése,
melléklete
alátám.
alapján
dokumentum
hiánya,
többletigényl
és,
visszafizetési
kötelezettség
Pénzügyi
díjak, február 10
2012.01.0 Jogszabályok Térítési
A
hónap revizori szabályszerűsé
be
nem nyersanyagnormák
Térs.Szoc.Gon 1nap
gi ell.
megállap.ellenőrzése
2012.12.3 tartása,
d.K.
1
gazdaságtala étkezés nyilvántartás ell, a
élelmezési,
tevékenység
n
konyhai
működtetés, hatékonyságának gazdaságo
tevékenység
önk.kiegészít sságának vizsgálata. tárgyi
átfogó
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vizsgálata

Építményadó
ellenőrzése

2012.01.0
1-től
2012.12.3
1-ig

Vagyongazdálk 2012.01.0
odási feladatok 1-től
2012.12.3
ellenőrzése,
összefüggések 1-ig
a
mérleggel,
nyilvántartások
ell.
A
Közműv. 2011.01.0
Közgyűjt. És 1-től
2012.12.3
Turisztikai
1-ig
Int. átfogó
pénzügyi
ellenőrzése,
vagyonnyilvánt
artás, pályázati
pénzeszközök
felhasználása
A Határ Győző 2011.01.0
1-től
Városi
Könyvtár átfog 2012.12.3
ó
pénzügyi 1-ig
ellenőrzése,
vagyonnyilvánt
artás, pályázati
pénzeszközök
felhasználása
Közfoglalkozta 2012.01.0
1-től
tás
szabályszerűsé 2013.06.3
gének
ell, 0-ig
átfogó
pü.-i
ellenőrzés,
nyilvántartások,
szabályzatok
ell.

eszközök
ő
támog.igény, elhasználodottságának
rezsiköltség vizsg.
nem
megfelelő
számítása
Jogszabályok Az adó kivetésének, a március
kal ellentétes mentességek
nyújtásának
kivetés,
jogszabályi
megfelelése,
mentesség adófeltárási tev.ell.
nyújtás, ezek
köv.adóhián
y keletkezése
A
vagyon A
vagyon
kezelése, április
nem
nyilvántartása megfelelően
megfelelő, történjen,
jogszabályok
pontatlan
betartásának ell.
kezelése,
kimutatása
A működés és gazdálkodás május
Túlzott
áttekintése, hatékonyságána
mértékű
önkormányz k ellenőrzése. Kötelező,
ati kiegészítő nem köt. feladatok ell.
támogatás, gazdaságosság
finanszírozás
i
gondok,
jogszabályok
félreértelmez
ése, be nem
tartása.
A működés és gazdálkodás május
Túlzott
áttekintése, hatékonyságána
mértékű
önkormányz k ellenőrzése.
ati kiegészítő
támogatás,
finanszírozás
i
gondok,
jogszabályok
félreértelmez
ése, be nem
tartása.
Pályázati
Pályázati cél megvalósítása, szeptem
előírások be eszköznyilvántartás,
ber
nem tartása, munkaruha
nyilvánt.,
tárgyi
gazdaságos,
hatékony
eszközök
műk.ell.,
jogszabályi
nyilvántartás megfelel.
Állattart.ának
tenyésztés
hiányossága, növénytermesztés
betartása,
jogszabályok előírásainak
be
nem mg.termékek
felhasználásának
tartása,
gazdaságtala értékesítésének ell.
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6
Szabályszerűs
revizori égi ellenőrzés
nap
(célellenőrzés)

6
Szabályszerűs
revizori égi-,
nap
(célellenőrzés)

6
Szabályszerűs
revizori égi-,
nap
Pénzügyi-,
Rendszerellen
őrzés (átfogó
ellenőrzés)

6
Szabályszerűs
revizori égi-,
nap
Pénzügyi-,
Rendszerellen
őrzés (átfogó
ellenőrzés)

9
Szabályszerűs
revizori égi ellenőrzés
nap
(célellenőrzés)

Idegenforgalmi 2012.01.0
adó ellenőrzése 1-től
2013.09.3
0-ig

A
100
% 2012.01.0
önkormányzati 1-től
2013.09.3
tulajdonban
lévő
Kft.-k 0-ig
gazdálkodásána
k vizsgálata,a
Kft.-k
által
elvégzett
munka
leellenőrzése,
tulajdonosi
elvárások
érvényesülése.
Gye-Cs-H
2012.09.0
Kistérségi
1-től
Óvoda átfogó 2013.09.3
0-ig
pénzügyi
ellenőrzése,
vagyonnyilvánt
artás, pályázati
pénzeszközök
felhasználása

n
működtetés.
Jogszabályok Az adó kivetésének ell., október
kal ellentétes jogszabályi
megfelelése,
kivetés,
adónem
ellenőrzés
mentesség gyakorlatának ell., adót nem
nyújtás, ezek fizetők feltárására tett intézk
köv.adóhián
y
keletkezése,
Nem
a A tulajdonos Önkormányzat október,
tulajd.elvárás elvárásainak érvényesülése novemb
érv.,
megvalósuljon. A működés er
jogszabályok során a gazdaságosság,
hatékonyság
téves
alkalmazása, szabályszerűség követelm.
érvényesüljenek.
túlzott
tulajdonosi
támog.
biztosít.-a

6
Szabályszerűs
revizori égi ellenőrzés
nap
(célellenőrzés)

15
Szabályszerűs
revizori égi-,
nap
rendszerellenő
rzés
(témaellenőrzé
s)

Túlzott
A működés és gazdálkodás novemb 6
mértékű
áttekintése, hatékonyságána er
revizori
önkormányz k ellenőrzése.
nap
ati kiegészítő
támogatás,
finanszírozás
i
gondok,
jogszabályok
félreértelmez
ése, be nem
tartása.

Szabályszerűs
égi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellen
őrzés (átfogó
ellenőrzés)

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása
Arnóczi István János képviselő az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
hatálya alá tartozó szervezet március 31. napjáig eleget tett jogszabályban előírt kötelezettségének és
elkészítette a 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet. A terv tartalmazza az idei költségvetési év
közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. Ezen
értékhatárok a következők:
- árubeszerzés esetében:
8 millió forint
- építési beruházás esetében:
15 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét. A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre is. Ezekben az esetekben a tervet módosítani kell a
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
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Az idei évben eddig két alkalommal került módosításra Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési terve. Az első módosítás során kiegészítésre került a Start közmunkaprogram
megvalósításához szükséges munkagépek beszerzésére irányuló eljárással. A második módosítást a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára irányuló pályázat megvalósítását szolgáló közbeszerzési
eljárások indokolták.
Jelen módosítás a belvízrendezés III. ütemének munkálatait végző vállalkozó kiválasztása érdekében
szükséges, hiszen a Hantoskerti, Fűzfás-zugi és Csókási holtágak kotrásának becsült értéke nettó 180
millió Ft.
Továbbá javasoljuk a Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.) épületének bővítésére,
fejlesztésére, valamint a belterületi gyűjtő utak felújítására irányuló közbeszerzési eljárások törlését a
tervből, mert Önkormányzatunk ezen beruházások megvalósítására irányuló pályázatát a Támogató
Hatóság nem részesítette támogatásban.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a Közbeszerzési Terv döntési javaslat
szerinti módosítását.
Vélemény, hozzászólás nem hangzott el, Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
574/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi
Közbeszerzési Tervének 3. sz. módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2012.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

Építési beruházás
Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
épületének (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 15.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
28.904.226,- Ft
DAOP Pályázat támogatás 95%
Saját erő 5% a költségvetési rendeletben
biztosítva
2012.
2012-2013
Építési beruházás
Őszikék Idősek Otthona épületének (5500
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) felújítása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
118.420.213,- Ft
TIOP pályázat 100% támogatás, saját erő 0 %
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7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
3)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
4)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
5)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2012.
2012-2014.
Szolgáltatás megrendelés
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli
terveinek elkészítése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
8.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.
Árubeszerzés
Start
közmunkaprogram
megvalósításához
szükséges munkagépek
Nemzeti
Nyílt eljárás
20.600.000- Ft
375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet, 100%
támogatás
2012.
2012.
Építési beruházás
Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti 5 db félkész
társasházi lakás építésének befejezése
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
17.137.564- Ft
2008-ban kibocsátott kötvény
2012.
2013.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
7)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd
Szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-20110055
jelű
projekttel
kapcsolatos
projektmenedzseri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Szolgáltatás megrendelés
„Gyomaendrőd
Szennyvíztisztító
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telepének

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-20110055 jelű projekttel kapcsolatos FIDIC mérnök
felügyeleti és műszaki ellenőri feladatok ellátása
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
24.000.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját
erő
2012.
2012.

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

Építési beruházás
Gyomaendrőd belvízrendezésének III. üteme
Nemzeti
Nyílt eljárás
180.000.000,- Ft
DAOP pályázat 85% támogatás, saját erő 15 %
2012.
2012-2013.

Határidő: 2012. november 5.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Megállapodás a Gyomaendrődi Járási Hivatal kialakításához
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a mellékletben szereplő megállapodás-tervezettel eljutottak
annak az útnak a végéig, ami Gyomaendrődi Járásszékhellyé váláshoz vezetett. Ennek az útnak voltak
különböző államosai, mint a lakossági fórum, a Békés Megyei Kormányhivatallal történő
megbeszélés, és az e tárgykörben tartott rendkívüli testületi ülések.
A Békés Megyei Kormányhivatal megküldte a megállapodás-tervezet, melynek mellékleteire hívta fel
a képviselők figyelmét, hiszen a lényegi részek ezekben a mellékletekben szerepelnek. Ezek közül a
leglényegesebb, hogy milyen ingatlanvagyont enged át az önkormányzat a járási hivatal működéséhez.
A mellékletben a Szabadság u. 1. sz. alatti ingatlan szerepel. A melléklet tartalmazza továbbá azoknak
az ingóvagyonoknak a felsorolását, melyek térítésmentesen kerülnek a járási hivatal használatábaszámítógépek, bútorzatok és az átadásra kerülő gépjármű. Továbbá azon köztisztviselők – január 1-től
kormánytisztviselő – felsorolását is, akik a képesítési előírásoknak megfelelnek, így átkerülhetnek a
járási hivatal személyi állományába. Mint arról korábban már szó volt, 25 fő lesz a járáshivatal
személyi állománya, melyből jelenleg 21 főt sikerült feltölteni, így a hivatalvezető és hivatalvezető
helyettes személyén kívül még két fő felvételére nyílik majd lehetőség.
A szerződés tervezetben szerepel az is, hogy az átadást követően az átadott ingatlan működtetésével
kapcsolatos terheket a Békés Megyei Kormányhivatal fogja viselni. Fontos hangsúlyozni, hogy az
átadás nem tulajdonba adást, hanem ingyenes használatba adást jelent.
Kapcsolattartó személynek Polgármester úr az ő személyét jelölte ki.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a megállapodást, úgy megkezdődhet az érdemi munka, a
Szabadság úti épület birtokba adása, illetve a Selyem úti ingatlan átalakítása, hogy január 1-től
mindkét hivatal nyugodt körülmények között megkezdhesse a munkát, hogy Gyomaendrőd valóban
járási központtá válhasson.
Nagyné Perjési Anikó képviselő meglátása szerint ez a megállapodás-tervezet egy országosan
egységes tervezet, melyből számára hiányoznak a Gyomaendrődi specifikációk.
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Gondolt itt például arra, hogy az épület átalakításához a Képviselő-testület hozzájárulása legyen
szükséges. Ugyanakkor jó lenne, ha a díszterem használat is szerepelne a tervezetbe, mivel korábban
arról volt szó, hogy az esküvők tartása továbbra is itt történhet majd, és különböző rendezvények
tartására az önkormányzat használhatja ezt a termet. Jó lenne, ha a megállapodásba azok a dolgok is
bele kerülnének, amelyek a helyi érdekeket képviselik.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a megállapodás mellékleteibe kerülnek rögzítésre a
Gyomaendrődi specifikációk. Hangsúlyozta továbbá, hogy az ingatlan átalakítására a tulajdonos
hozzájárulása nélkül nincs lehetőség, az épület homlokzata meg egyáltalán nem változtatható meg,
mivel helyi védettség alatt álló épületről van szó.
Megítélése szerint a megállapodás tervezet megfelel azoknak az elvárásoknak, ami az ingyenes
használatba adáshoz, funkcióváltáshoz kötődik. A nagyterem használatáról a későbbiekben kell majd
egyeztetni, miután a képviselő-testület ezt a tervezetet jóváhagyta. A kialakítandó új polgármesteri
hivatali épületben olyan körülményeket kell teremteni – erre folynak a tárgyalások- , ami megfelelő és
méltó egy esküvőnek a megtartására. A jelenlegi nagyterem berendezési tárgyait, - bútorzat,
díszítőelemek - az önkormányzat viszi magával, így ez a terem sem jellegében és megjelenésében már
nem fogja tükrözi azt, ami egy esküvő méltó megtartásához illeszkedik.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, hogy a Selyem u. 124. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
még mindig folyamatban van, vagy már megkapta tulajdonba az önkormányzat. Ha nincs az
önkormányzat tulajdonába, hogyan kezdődhet meg ott bármilyen felújítás?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, mint ahogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtására adott beszámolóban is olvasható a Selyem u. 124. alatti ingatlan átadása megtörtént, ez
azonban még nem jelenti az épület tulajdonba adását. Mint arról már korábban is szó volt, az épület
jelenleg a Magyar Állam tulajdonában van, és ahhoz, hogy visszakerüljön önkormányzati tulajdonba
szükséges a jogi eljárást lefolytatni.
Az átalakítás még nem kezdődött meg, egyenlőre csak a felmérések történek meg. Az ingatlan
átvételére csak a megfelelő állapot biztosítását követően nyílik meg a lehetőség. A megállapodás
testület általi elfogadásával az abban foglaltak a másik felet is – ez esetben a Magyar Államot – is
kötelezni fogják, hiszen a megállapodás tartalmazza, hogy az önkormányzat székhelye a Selyem u.
124. alatti ingatlanba kerül át.
Poharelec László képviselő meglátása szerint ez a biankó szerződés rámutat néhány dologra. Többek
között arra, hogy közösen használt ingatlanok esetében…... Továbbra is fenntartotta azon véleményét,
hogy a Selyem u. 124. alatt legyen az új városháza és a járási hivatal, egy helyen. A város
lakosságának érdekét ez szolgálná igazán, mert így egy helyen lenne az ügyintézés.
Véleménye szerint félre lettek tájékoztatva akkor, amikor az hangzott el, hogy az okmányirodának és a
járáshivatalnak egy helyen kell lenni. A sajtóban olvasható, hogy ez nem minden településen van így.
Ha ott meg lehetet oldani, nálunk miért nem?
A lakossági fórumon azt is el kellett volna mondani, hogy mivel jár a Selyem úti ingatlannak a
felújítása, az mennyibe fog kerülni, és ki fogja azt fizetni. Az épületben van olyan szarufa, ami
hiányzik. Hogy akarnak ott két hónap alatt méltó körülményeket biztosítani.
Maximálisan támogatva, hogy ott egy helyen legyen mindkét hivatal, arra kérte a képviselő társait,
keressék meg annak a lehetőségét, hogy azok méltó körülmények közé kerüljenek.
Az előterjesztett döntési javaslattal kapcsolatban tartózkodni fog.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a korábbi tájékoztatások során, és a Kormánymegbízott úr
részéről is az hangzott el, hogy az összes szakigazgatási szervet a Szabadság úti épületbe szeretné
összevonni a Kormányhivatal. Ezzel olyan egységek kerülnek egy épületbe és egy irányítási lehetőség
alá, amelyek jelenleg szétszórva vannak a településen belül. Természetesen vannak kötöttségek,
melyek lejártát meg kell várni, mint a Földhivatal, és ezt követően nyílik meg a lehetőség arra, hogy
egy központúvá váljon a Gyomaendrődi Járás. Megítélése szerint önmagában sem a Selyem úti épület
sem pedig a Szabadság úti nem alkalmas arra, hogy párhuzamosan mind a két hivatal egy ingatlanon
belül működjön.
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Lényegesen nagyobb létszámmal kell számolni a járási hivatalnál, mint a jelenlegi polgármesteri
hivatali létszám. Nem csak a szakigazgatási szervekre kell gondolni, hiszen mint tudjuk a tankerületi
központok járási szintre épülnek fel, így ennek megfelelően a Klebelsberg Intézetek is a járási épületen
belül kapnak helyet.
A Kormánymegbízott úr utalt arra is, hogy a járási hatáskörök rendezése még nem teljesen történt
meg, nem fejeződött be, amire a járások kialakításáról szóló törvény is utal, amikor azt mondja, hogy a
járási hivatalok részére további hatásköröket állapíthat meg törvény, illetve kormányrendelet.
Az önkormányzati hivatal épületének kialakítását illetően, jelenleg a hivatalon belül is folyik az az
egyeztetés, hogy milyen terjedelemben lehet birtokba venni a Selyem úti épületet, milyen feladatokat
lehet oda összevonni, integrálni. Bár a képviselő-testület nem hozott döntést arról, de ott érdemes
összevonni a könyvtár épületét és a Polgármesteri Hivatal egyéb feladatait – közmunkaprogrammal,
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok, stb. természetesen egy más típusú hivatal szervezésére
lesz szükség, mert a csökkenő létszám mellett a jelenlegi hivatali szerkezet nem teszi azt lehetővé,
hogy a feladatokat megfelelően el lehessen végezni – az ügyintézési határidőt be lehessen tartani. 43
fő lesz az, aki a Polgármesteri Hivatal személyi állományába fog tartozni, azonban a költségvetési
tervezet 30,5 főt javasol, ennyinek a finanszírozása fog megtörténni. Sem a 43 fővel, sem pedig a 30,5
fővel nem lehet úgy dolgozni, ahogy eddig, mindenképpen új struktúrát, szerkezetet kell kialakítani.
Ezt azt jelenti, hogy az ügyfélfogadást és a tényleges ügyintézést el kell különíteni egymástól. A
Selyem úti épületben részben az alsó, részben pedig a felső szintje kerül birtokba vételre, kialakításra.
Az alsó szinten kerülne elhelyezésre a könyvtár is, míg a felső szinten adott esetben a Térségi
Humánsegítő Központ, továbbá a közmunka irányításával kapcsolatos rész, valamint az irattár. Ezzel
nagyjából a teljes épület birtokbavétele megtörténhet, természetesen a felújítást követően.
Véleménye szerint, ha életveszélyes lett volna az épület, akkor ott oktatás sem lett volna folytatható,
bár az igaz, hogy a korábbi használója és kezelője nagyon lelakta az épületet.
A Kormányhivatallal és a helyi Főépítésszel egyeztetve mindkét félnek – egymástól függetlenül – az
volt a véleménye, hogy 1-1,5 hónap alatt az épület átalakítható, kialakítható. A tartószerkezete rendben
van, a tetőnél olyan problémát nem jeleztek, amit Poharelec képviselő úr említett. Január 1-re annak az
épületnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy ott megfelelő szintű és színvonalú hivatali munka
folytatható legyen.
/ Betkó József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Várfi András polgármester kiegészítve a Jegyző úr által elmondottakat, tájékoztatta a képviselőket,
hogy közvetlenül az ülés megkezdése előtt is egyeztetett az illetékes személlyel, és nem csak a
felmérés történt meg, hanem az anyag beszerzése is folyamatban van, sőt kijelölésre került az az
iskola, melynek apparátusa ezt a munkát el fogja végezni. A felújítás nem lesz közbeszerzés köteles és
néhány hét alatt azt meg lehet oldani. A jövő hét folyamán a felek egyeztetni fognak, hogy mennyire
egyeznek az elgondolások, bizonyára közelebb kerülnek majd az álláspontok és néhány hét alatt ez a
munka megtörténhet.
Arnóczi István János képviselő hangsúlyozta, az október 11-i rendkívüli testületi ülésen egyhangú 11
igen szavazattal döntött úgy a testület, hogy a Selyem u. 124. alatt legyen a városháza. Ennek ellenére
a jelen ülésen még mindig ott tartanak, mint október 11-én. Lehet, hogy leromlott állapotban van az az
épület, de ha városházának nem jó, akkor miért lenne jó járáshivatalnak és városházának is. Ez így
kissé ellentmond egymásnak. El kellene, már végre dönteni mit akarnak, és merje mindenki vállalni a
véleményét. Fél éve abba az épületbe még oktatás folyt, egyetlen szakhatóság sem mondta azt, hogy
életveszélyes és alkalmatlan bármilyen feladatra.
Arra kérte képviselő társait ne járassák le ezzel Gyomaendrődöt.
Dávid István gyomaendrődi lakos érthetetlennek tartotta az ismét kialakult vitát, hiszen számára is
úgy tűnt, hogy október 11-én a képviselő-testület meghozta döntését ebben az ügyben. A jelenlévők
között nem látta azokat, akik ellenzik azt, hogy ne a Selyem útra kerüljön a Polgármesteri Hivatal,
azok miért nem jöttek el az ülésre. Véleménye szerint itt igazán nem is erről van szó, hanem arról,
hogy ez a testület két év óta nem tud együtt dolgozni, a két frakció nem tud egymással egyezni. A
bosszú és a betartás folyik közöttük két év óta.
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Arra kérte a képviselőket mindezt tegyék félre és a város érdekeit szolgálják. Ha nem tudnak együtt
dolgozni, álljanak fel a székből, adják át a helyüket, de a város fejlődését ne gátolják, ne állítsák meg.
A két településrész lakosság ezelőtt 40 évvel is ezt a fejlődést szavazta meg, hogy a városközpont ott
alakuljon ki.
Poharelec László képviselő egyetértett Dávid Istvánnal, hogy igen is mindennek oda ki kell menni,
nem csak a városházának, hanem a járási hivatalnak is. Személy szerint ezért harcol, mert ez lenne a
település érdeke és a lakosság érdeke is. Az endrődi településrészen élőknek ne kelljen mindenért
átjárni Gyomára, hanem ott egy helyen mindent el tudjanak intézni. Azt szeretné, ha méltó
körülmények közé kerülne oda minden, de nem ad-hoc módon, 1,5 hónap alatt összekapkodva.
Várfi András polgármester berekesztette a vitát, és 15 perc szünetet rendelet el.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a 2012. október 11-i rendkívüli Képviselő-testületi ülést
követően, miután eldőlt, hogy a Városháza a Selyem úti épületben lesz, képviselő társaival bejárást
tettek és megnézték, hogy milyen állapotban van az az épület. Többen szóltak amellett, hogy ott
legyen a városháza, de 100 %-os információja nem volt senkinek, hogy milyen állapotban van, ezért
gondolták úgy, hogy megnézik, még mielőtt szerződéskötésre kerülne sor. Készítettek fotókat,
melyeket az ülésen levetítenének.
A szerződés tartalmával kapcsolatban a 7.1 melléklete tartalmazza azokat az összegeket, amelyeket az
önkormányzat pályázati önerőként illetve egyéb forrásként elköltött a jelenlegi épületre. Amennyiben
jól emlékszik, arról kaptak tájékoztatást, hogy ezt az összeget kb 14,5 M Ft-ot az önkormányzat
megkapja. Ezt a szerződésben nem látja, fogja ezt tartalmazni, kiegészítésre kerül illetve hogyan lesz
rendezve ennek az összegnek a sorsa? Hiszen ez az összeg arra került betervezésre, hogy önerőként
fog szolgálni a leendő városháza felújítására.
Sejtette, hogy akkor fogja megkezdeni a felújítást a jelenleg tulajdonos az épületen, ha már konkrét
szerződése van arról, hogy meglesz a székhelye, ahol a munkát el tudja kezdeni, de szeretné
megkérdezni, hogy hogyan, milyen módon lesz, áttelepítve a városháza mikor fogják ezt megkezdeni,
hogyan tudják az biztosítani, hogy itt is folyjon a munka, de az átköltözés haladjon, nem látja ennek a
biztosítottságát.
Ezt követően a Selyem úti épületről készített felvételek diavetítése történt.
Arnóczi István János hozzátette, látszik, hogy egy lelakott épület, egy tisztasági meszelés
mindenképpen ráfér, kíváncsi lenne, hogy 20 évvel ezelőtt készültek e a jelenlegi városházáról ilyen
képek, amikor még nem történtek meg azok a beruházások, amelyek révén így néz ki most a hivatal.
Ezt az ingatlant az önkormányzatunk visszakapta, az önkormányzat Képviselő-testülete felelős azért,
hogy ennek az ingatlannak az állagát megőrizze, sőt felújítsa. A karbantartást nem nekünk kell
elvégezni olyan állapotban, kell visszakapni, ahogy az iskolának anno átadtuk. Nem győzték meg a
felvételek. Lesz mit tenni, energetikai felújítás, melyre lesznek pályázatok, ahogy erre az épületre is
volt pályázati forrás az elmúlt évtizedben és azt ki is használta Gyomaendrőd. Nem látja, hogy
bombatalálatot kapott volna az épület illetve földrengés rongálta meg olyan mértékben, hogy ez
életveszélyes lenne. Ahogy október 11-én is mondta, nem lehet egy csettintésre megoldani, kemény
munka lesz az épülettel, minimum 5 év lesz, amíg egy olyan nívós épületet fogunk kialakítani benne,
mint a jelenlegi. De sorolhatnánk még az általános iskolának, illetve ettől sokkal vadabb fotókat
tudnának készíteni például az öregszőlői ÖNO épületbe, ahol idős emberekről gondoskodnak, akikkel
szerződés van. Ezek a képek nem győzték meg arról, hogy ez az épület alkalmatlan hivatali funkcióra.
Várfi András polgármester elmondta, hosszan vitáznak arról, hogy hol legyen a városháza, ugyanott
tartanak, mint egy héttel ezelőtt. Ez azt jelzi, hogy nem bíznak önmagukban, ennek a Képviselőtestületnek kell kialakítani azt a helyet, ahol Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala tud működni.
Ez az épület alkalmas rá, a tárgyalások eddig jó ütemben haladtak. Amennyiben a jövő héten
elkezdődik a munka, akkor ez megvalósulhat 6-8 hét alatt. Úgy néz ki, mintha kétféleképpen
gondolkodnának ugyanarról az épületről.
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Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, nem is gondolta, hogy meg fog győzni bárkit is ez a képsor
valamiről. Megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy ott lesz a városháza. Arra szeretné felhívni a
figyelmet, hogy kaptak egy tervet pár hónappal ezelőtt, melybe bele volt foglalva, hogy irodákat
alakítanak ki, kifestik az épületet, ablakokat, nyílászárókat. Ha meg is csinálják, nincs fűtés jelen
pillanatban, nincsenek irodák kialakítva. Nem kell bevinni egyből a Könyvtárat, vagy a
katasztrófavédelmet, csak alakítsanak ki irodákat. Azt kérdezte, hogyan tervezik, mikor milyen
pénzből, hiszen erre már forrást kellene kijelölniük, hogy megcsinálják az irodákat, hiszen január 1-től
dolgozni kell, az idei költségvetést fogja terheli. A szerződésből hiányolja az önerő tisztázását.
Attól függetlenül, hogy nem minden kérdésben értenek egyet szeretnének, ha itt is és ott is munka
folyna.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva az elmondottakra elmondta, szerencsésnek tartotta volna, ha azon
a bejáráson legalább ő részt vehetett volna, mert akkor elmondhatta volna, hogy mi hová kerül és mi
hogyan kerül kialakításra és várhatóan meddig történik meg a kialakítás. Nem volt titok a testület előtt,
hogy annak az ingatlannak a műszaki állapotát problémásnak tartják. 2013. január 1-re ott ki kell
alakítani egy olyan hivatali épületet, ami működőképes, megfelelő fűtés van benne és minden
funkciójában alkalmas arra, hogy a beérkező ügyfeleket megfelelően ki tudja szolgálni a hivatal. Erre
jelenleg önkormányzati forrás nincs és nem is kért senki erre forrást, azért mert az Állam adja vissza
az önkormányzatnak ezt az épületet, aki köteles megfelelő állapotban visszaadni. Ez alatt jól működő
vízelvezetési rendszert, megfelelő higiéniai követelményeket, fűtést, tisztaságot és megfelelő
berendezést, megfelelő informatika rendszert kell érteni. Erre jelenleg önkormányzati forrás nem
szükséges. Jelenleg is folynak a felmérések, hiszen a mostani vagyonkezelő ezt végzi. Január 1-el ott a
hivatalnak meg kell tudni kezdeni a működést. Erre minden ígérvény rendelkezésre áll, tehát amint a
szerződést a testület jóváhagyja és a keddi nap folyamán aláírják az érintettek, azt követően érdemben
elindul a munka. Addig szombaton lesz egy belső hivatali egyeztetés, hétfőn a városi főépítésszel még
egyszer megnézik az épületet, aki a terveket elkészítette, amelyet a testület rendelkezésére
bocsátottunk. Ezekben a tervekben szeretne változtatni, de ezek a munkák nem építési engedély
kötelesek. Azt követően megkezdődnek azok a munkálatok, amelyek eredményeként létre kell jönni a
megfelelő hivatali épületnek. Többször is elmondta már, hogy ez az épület csak akkor tartható fenn, ha
teljes egészében birtokba veszi az önkormányzat és nemcsak a hivatal, hanem olyan intézmények is
oda kerülnek, amelyek a rezsiköltségeket csökkentik és másutt pedig költség felszabadítást
eredményeznek. Az önkormányzat ennek a hivatalnak a korszerűsítéséhez forrást biztosított saját
erőből, ami a szerződés részre, hiszen a szerződés mellékletében szerepel ezeknek a vállalt
kötelezettségeknek a feltüntetése, amelyet az Államnak meg kell téríteni az önkormányzat részére.
Mivel maga a szerződés szövege folyamatosan utal a mellékletekre, a szerződés elválaszthatatlan
részét képezi a melléklet és ezek a terhek, ezek a kiadások a mellékletben tételesen feltüntetésre
kerültek. Amennyiben a testület ezt jóváhagyja, akkor meg lehet kezdeni a kialakítást és azt követően
meg lehet kezdeni az átköltözést. Ez mindenki számára jelentős munkával jár. Meghívta azokat, akik
részt vettek azon a helyszíni bejáráson, hétfőn egy ismételt bejárásra, ahol részletesen el tudja
mondani, hogy mit hová gondoltak és hogyan fog működni ez a hivatal.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, látta a mellékletet nem azzal van problémája, hanem a
rendezéssel. Nem probléma, ha nem térítik meg, csak szóljanak, hogy ne számítsanak rá.
Marton Dániel visszautalt arra a javaslatra, hogy mind a két hivatal kerüljön az új épületbe, javasolná,
hogy mind a kettő menjen a fürdőbe, és akkor, aki bemegy ügyet intézni, az fürödhet is. Ne
mondjanak már maguknak úgy ellent, hogy a legutóbbi alkalommal elfogadták egyhangúan, hogy mi
hogy lesz, és erre most jön egy másik vélemény. Most megint azt látni, hogy eltérnek a vélemények.
Tartsák magukat az egyhangú döntéshez.
Béres János hozzátette, elterelik a dolgokat. Ki mondta azt, hogy a járást nem szavazták meg?
Megszavazták. Ki mondta, hogy a városházát nem szavazták meg? Megszavazták. Miért kell ezen
lovagolni, hogy menjenek a fürdőbe? Arról kellene megállapodni, hogy amit lehetséges, azon a
városházán alakítsa ki, aki lelakta, ne pedig a mi pénzünkön alakítsuk ki. Alpolgármester úr is azt
monda, hogy lesz az az önerő, visszakerül a városhoz, vagy nem kerül vissza?
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Ezeket kellene letisztázni, senki nincs ellene és aláírnák a szerződést, de legyen benne és ne utána
jöjjenek azzal, hogy nem került bele.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítette, két eljárás van jelenleg folyamatban. A jelenlegi szerződés,
amely a testület előtt szerepel, a járási hivatal kialakításával kapcsolatos szerződési kötelmeket
fogalmazza meg. A Selyem út 124. alatti ingatlan kialakítása egy másik eljárásnak a része, erre az
eljárásra már többször utalt, az Államnak megfelelő állapotban kell visszaadni azt. Ez alatt érti, hogy
mind műszakilag, mind esztétikailag külső-belső állapotát tekintve az épületnek megfelelőnek kell
lenni. Ebbe az átalakítási folyamatba szerepel az, amit a jelenlegi vagyon kezelője az ingatlannak
felvállalt és megígérte, hogy kialakítja 2013. január 1-ig. Amit most a testületnek jóvá kell hagyni, ez
a járás kialakításával kapcsolatos vagyon átadást célozza meg. Igaz, hogy szorosan összefügg a két
eljárás. A Selyem úti ingatlan átalakításához jelenleg a Képviselő-testülettől a költségvetési rendelet
módosításával senki nem kért forrást kijelölés és ez nem is szerepel ebben az anyagban.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úrnak, hogy összefoglalta, hogy két eljárásról van
szó. Jó lenne, ha ezt megértenék, mert amennyiben ezt a döntési javaslatot a testület elfogadja, akkor a
következő, hogy úgy alakítsák ki maguknak azt a városházát, hogy az jó legyen, és ezen kellene, hogy
együtt dolgozzanak. Az a következő lépés, a héten is történnek egyeztetések ebben, a jövő héten
hétfőn egy bejárás, majd azt követően a MIK-el egy újabb összejövetel és azt követően megkezdődhet
a munka.
Arnóczi István János hozzátette, hogy jövő hét hétfőn a vagyonkezelőnek fel lehet ezeket a hibákat
sorolni, ez az ő feladata, kötelezettsége.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy tisztában van vele, hogy két szerződésről van szó, hiszen
egy van már, amikor átkerült az iskola épülete az államhoz akkor kötöttek egy szerződést, ami alapján
most vissza fog kerülni hozzánk, hiszen megszüntette a feladatellátást az állam az iskolában. Ez
rendben van, hiszen a szerződés alapján vissza fog kerülni hozzánk olyan állapotban, amilyenben kell.
Ezzel nincs is probléma, azért hozta ezt fel, mert a másik oldalon, amikor átadunk egy épületet ott is
volt egy ígérvény.
Arnóczi István János hozzátette, hogy ezzel az épülettel akármi történik, visszakapjuk, felelősségünk
van, ezt az épületet kezelni kell, a város vagyonába kerül, állagmegóvási kötelezettségünk
mindenképpen megvan, akár van rá forrás kijelölve, akár nincs. Sok olyan ingatlanunk van, ami
nagyon leromlott az utóbbi években, ott is lehet akkor a forrásokat kijelölni. Azt érzi, hogy nem kell az
épület, sorolható még például a Fő út 66, vagy a Fő úti óvoda. Itt végre meg tudnak tölteni feladattal
egy épületet. Akkor is lesz fenntartási kötelezettség, ha nem kerül oda a Polgármesteri Hivatal.
Poharelec László megkérdezte, hogy a másik szerződés miért nincs a képviselő-testület előtt. Ne
minden az utolsó pillanatban kerüljön eléjük, hogy nincs más. Jegyző úr azt mondta, hogy hosszas
viták és beszélgetések voltak a járásról. Két hét volt, nem hosszas, már régen beszélhettek volna róla.
Megkérdezte továbbá, hogy a vagyonkezelő miért nem kezdte meg a felújítást, mindenhogy
visszakerül hozzánk, már akkor fel kellett volna újítania és olyan állapotban kellett volna ide adnia,
amilyenben megkapta, még akkor is, ha mi nem csinálunk vele semmit. Ha azt mondják, hogy január
1-el költözik a hivatal és oda nem tud akkor hová költözik?
A Képviselő-testület néhány tagja próbálja védeni Gyomaendrőd Város értékeit és próbálja képviselni
a lakosok érdekeit, akik megválasztották.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte Poharelec László képviselőt, hogy látott e olyan előterjesztést,
amelyben a Selyem út 124. szám alatti ingatlan átalakításához, kialakításához pénzügyi forrást kért
valaki?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy eddig még nem láttak. Látta azt az épületet, azt
kérdezte, hogy miért nem rakták már rendbe? Miért nem mutatják meg, hogy mit akarnak nekünk
visszaadni?
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Dr. Csorba Csaba jegyző regálva az elmondottakra megkérdezte, hogy ha nem látott erről
előterjesztést kellett e erről dönteni a Képviselő-testületnek?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek kell dönteni
arról, hogy milyen körülmények közé megy.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy világosan el lett mondva, hogy először ezt a
megállapodást kell aláírni, közben párhuzamosan folyik a másik megállapodás, mely majd szintén
aláírásra kerül. Nem érti a bizalmatlanságot, hiszen hogyan akarnak egyet, egy Gyomaendrődöt, ha így
állnak hozzá egy egyszerű kérdéshez, ami megvalósítható.
Marton Dániel emlékeztetett mindenkit, hogy a nyár közepén volt az első alkalom, hogy nem testületi
ülés keretei között volt egy megbeszélés, amikor már látszódott a járás fénye az alagút végén, és
onnantól kezdve érezhető hogy akadékoskodás van. Ne legyen az mondva, hogy nem volt rá elég idő,
mert lassan fél év eltelt.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy szerettek volna finomítani, de valamilyen oknál fogva
nem lehet, javasolta, hogy szavazzanak.
Várfi András polgármester elmondta, hogy Gyomaendrőd Városért van itt mindenki, azon lesznek,
hogy a Városházának jó kialakítása legyen, és a végre Gyomaendrőd közepén legyen a városháza.
További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
575/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett tartalommal
elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatallal a Gyomaendrődi Járás kialakítására kötendő
megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Jogszabályváltozás miatt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában való együttműködés
felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén előadta, hogy a Társulás felkérte a tagtelepülések Képviselő-testületét, hogy
döntsenek a társulás jogfolytonos átalakulásáról fennmaradásáról, a társulásban vállalt tagságról,
illetve azon feladatokról, amelyeket 2013. január 1. napját követően is társulási feladatként kíván
ellátni. A döntésről 2012. október 31-ig kell tájékoztatni a munkaszervezetet. 2012. december 31.
napjával veszíti hatályát a Helyi Önkormányzatok Társulásairól és együttműködéséről szóló törvény.
Ez nem jelenti a társulás automatikus megszűnését. Az Önkormányzati törvény 4. fejezete továbbra is
lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testületek egy vagy több önkormányzati feladat és hatáskör valamint
a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb ellátására
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Lehetőség van a Kistérségi társulásban
kialakított együttműködés további fenntartására, de a társulási megállapodást úgy kell módosítani,
hogy az ne legyen ellentétes az önkormányzati törvény 4. fejezetében foglaltakkal. Önkormányzatunk
a kistérségi társulás keretében látja el a belső ellenőrzési és az út ellenőrzési feladatokat, melyek
költségnövekedés nélkül önállóan is el tudja látni. Korábbi pályázat megvalósításában nem vettünk
részt a társulással így közös tulajdon sem keletkezett.
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Jelenleg folyamatban van a KEOP szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körösszögben, a pályázati kiírás második fordulójára a pályázat előkészítése. Az első forduló benyújtása
során elkészült a megvalósíthatósági tanulmány mellyel a Kistérségi Társulás és a pályázatban részt
vevők jogosultak rendelkezni. Ezek alapján az előterjesztés javasolja, hogy az önkormányzat ne
vegyen részt 2013. január 1. napját követően a társulásban a belső ellenőrzési és útellenőrzési
együttműködés folytatására irányuló önkormányzati törvény 4. fejezetének megfelelően működő
önkormányzati társulásban, de továbbra is vegyen részt a szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögben című pályázat megvalósításában. Az Ügyrendi Bizottság javasolja ennek
elfogadását.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, foglalkozott e már a testület azzal, hogy a Kistérségben
akar e maradni. Járási székhely leszünk, ezáltal úgymond új kistérségbe kerülünk. Tehát lehet, hogy
kedvezőbb lenne számunkra, hogyha olyan településekkel fognák szorosabbra az együttműködést,
akikkel eddig nem voltunk együtt. Ecsegfalva, Dévaványa és Csárdaszállás más kistérségbe tartozott.
A döntési javaslatban megfogalmazottak azt is jelentik, hogy ezt a két feladatot már nem akarjuk, és a
kistérségben, mint intézményben nem akarunk részt venni?
Várfi András polgármester válaszolva hangsúlyozta, maga a kistérségi társulás döntött arról, hogy
nem kíván kistérségi társulás formájában működni, hanem önkormányzati társulásként működik
tovább. Véleménye szerint, ha a járás megalakul, akkor azt követően az elkövetkező években fognak
ezek a társulási formák kialakulni. A döntési javaslat azt tartalmazza, hogy mi az amit nem kívánunk
igénybe venni abban az önkormányzati társulásban, és mi az, amiben tovább kívánunk együttműködni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, ez azt jelenti, hogy nekünk a következőben hogy fog alakulni a
kistérség költségvetése, hiszen valamilyen szinten mi hozzájárultunk. Voltak a központi irányításnak
költségei, illetve voltak a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, amiket mi vállaltunk. Ha nem lesz
olyan feladat, hiszen csak egy van, ami vagy nyer, vagy nem, aminek az önerejét már megszavazták,
akkor az azt jelenti, hogy a városnak csak a központi irányítás költségeihez kell hozzájárulni? Viszont,
ha nem látnak el semmilyen feladatot közösen, akkor kell-e a központi irányítás költségeihez
hozzájárulni, ha van ilyen vonzata ennek a társulásnak a jövőben? A belső ellenőrzés és az út
ellenőrzés más úton fog nekünk pénzbe kerülni.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a központi költség megszűnik. A társulás
munkaszervezete is megszűnik, az egyes személyek beépülnek a törvény szerint a gesztori feladatokat
ellátó önkormányzat polgármesteri hivatalának a költségvetésébe. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának ahhoz a költséghez kell hozzájárulni, ami az adott egyes cél megvalósításához
kapcsolódik.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
576/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. január 1.
napját követően a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásában megkezdett belső ellenőrzési
és út ellenőrzési együttműködés folytatására irányuló, az önkormányzati törvény IV.
fejezetének megfelelően működő önkormányzati társulásban nem kíván részt venni. Továbbá
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a "Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögben" elnevezésű KEOP pályázat megvalósításában részt kíván venni.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester

823

14. Napirendi pont
Villámvédelmi-, érintésvédelmi-, és szabványossági felülvizsgálat
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István János képviselőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Arnóczi István János ismertette, hogy rendelet írja elő az A B tűzveszélyességi osztályba tartozó
létesítményeknél háromévente C D E tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményeknél hatévente a
villámvédelmi berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatának elvégzését. Továbbá
időszakos munkahelynek minősülő helyeknél háromévente, lakó és kommunális létesítményeknél
hatévente, érintésvédelem szabványosság felülvizsgálatát írja elő. Az önkormányzat tulajdonában lévő
épületek közül, amelyben az egészségügyi tevékenység folyik Fürst S. u. 3. és Fő út 3. alatti
intézményben az érintésvédelmi, villámvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot 2011-ben az
egészségügyi intézmény elindította. A felmérés során hiányosságokat találtak, a jegyzőkönyv alapján
ezen hiányosságokat javítani szükséges. Három ajánlat alapján Ágoston Lajos egyéni vállalkozó adta a
legkedvezőbbet 162.968,-Ft-os ajánlatot. Szükséges továbbá körzeti orvosi rendelő és orvosi ügyelet
épületére villámhárító szerelése is, erre a munkára is Ágoston Lajos adta a legkedvezőbb ajánlatot
373.186,-Ft-ot. Ugyanezzel a problémával kereste meg önkormányzatunkat a Határ Győző Városi
Könyvtár 2012. május 31-én kelt levelével. Forrás hiánya miatt, nem történt meg a munka elvégzése.
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Könyvtár épület villám és érintésvédelmi felülvizsgálat szerinti
szükségessé vált feladatok elvégzését, javasolja a Fürst Sándor utca 3 és a Fő út 2 és 3. szám alatti
épületeken a villamosság biztonsági felülvizsgálat utáni javítások elvégzését.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
577/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény üzemeltetésében lévő 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. és az 5500
Gyomaendrőd, Fő u. 3. alatti épületein elvégezzék a villámvédelmi-, érintésvédelmi-, és
szabványossági felülvizsgálat során szükségessé vált munkálatokat. A költségek fedezetére az
alábbiak szerint biztosít forrást:
- 162.968,-Ft az Egészségügyi Intézmény költségvetésében az önkormányzat
tulajdonában lévő épületek karbantartására, felülvizsgálatára elkülönített keret
terhére
- 373.186,-Ft az önkormányzat 2012. évi költségvetésének városgazdálkodási
szakfeladat terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem biztosít forrást a Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 50. alatti épületén a villámvédelmi-, érintésvédelmi-, és
szabványossági felülvizsgálat során szükségessé vált munkálatok elvégzéséhez.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
„Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” – HURO 1001 pályázat
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen pályázott a
Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében kiírt pályázati felhívásra.
Kistérségi Társulás fejlesztési elképzelései között évek óta szerepel a térség gazdasági és társadalmi
fellendítő egykori Gyoma-Nagyvárad közötti vasútszakasz felújítása, visszaállítása. Közvetlen cél
újjáépíteni azokat a határmenti térségeket érintő társadalmi gazdasági kapcsolatokat, melyeket
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Magyarország az 1920-as Trianoni békeszerződés következtében vesztett el. A projekt középpontjában
az érintett vasútvonal újjáépítési terve szerepel, elkészítésre kerül továbbá egy regionális és egy lokális
társadalmi, gazdasági hatásokat vizsgáló tanulmány. Szeghalom Kistérség kéri Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületét, hogy hozzon elvi döntést arra vonatkozóan, hogy a 2013. évi költségvetésében
biztosítsa a pályázathoz szükséges önrészt, mely az érintett települések esetében lakosságszám
arányosan kerül meghatározásra. Ez az összeg Gyomaendrőd esetében 1.981.129,-Ft-ra van
kalkulálva.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy Nagyvárad miért nem szerepel a településlistában,
hiszen sokat javítana a helyzetünkön lakosságarányosan, kevesebb jutna ránk. Mikor kell ezt fizetni?
Ha jól tudja már 14000 alatti a lakosságszám, jó lenne, ha ezt is figyelembe vennék.
Betkó József hozzátette, nemcsak Gyomaendrőd lakossága csökken, hanem a környező településeké
is.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy ez egy határnapkor lett megállapítva, máshol
is ugyanazt a napot vették figyelembe. Ha újra kell számolni, akkor ezen mindenhol változtatni
kellene. Ez egy magyar kezdeményezés, ez nem a vasút kiépítését célozza, hanem a tervet célozza.
Gyomaendrődnek volt már egy olyan törekvése, hogy szeretné, hogy Gyomaendrődön legyen egy
olyan csomópont, amely vasúti átrakodót is működtetne. Tehát nekünk ezért lenne fontos. Amikor
maga a beruházás megvalósul, az egy újabb pályázat lesz, akkor majd más is hozzájárul. Nemcsak
vasút melletti települések csatlakoztak, vannak, akik már benne vannak ebben a programban, akik 5-6
km-re vannak. Lehet vitatkozni, hogy 1.981.129,-Ft-ba kerül a mi részünk, vagy ha benne lenne még
más, vagy másképpen számítanák akkor akár 1.321.219,-Ft lehetne. Véleménye szerint lényeges lenne,
igaz, hogy a 2013-as költségvetést érinti, de előre is kell gondolkozni.
Poharelec László hozzátette, támogatja, de azzal is egyetért, amit az egyik szomszédos település
polgármestere nyilatkozott, hogy ezzel miért nem a vasút foglalkozik? Miért nekünk kell ezzel
foglalkozni? Utána majd azt mondják, hogy üzemeltessük.
Arnóczi István János elmondta, az 1914-es menetrendben még megtalálható a Gyoma-Nagyvárad
vasútvonal, ahogy az elődeink 3 részletben megépítették. Trianon a vasútvonalat kettévágta,
Körösnagyharsány utáni vonalszakaszt felszedték 4 km-en azonban a töltés megmaradt, most, hogy
Románia is Eu tagállam lett ismét felmerül a vonal újbóli felélesztésének az elképzelése. El kell
gondolkodni, hogy beadnak egy 500 M Ft-os pályázatot, melyben a zarándokturizmus is benne van,
állami támogatással akarunk megvalósítani különböző helyben lévő beruházásokat. Megint a helyi
gazdasági érdek és utána jön a külső gazdasági érdek. Ha megvalósul a vonal többe fog kerülni.
Márjalaki József elmondta, hogy nem hiszi, hogy önös érdekek vezérelnének egyes képviselőket.
Úgy gondolja, hogy 1915-ben népszerűbb volt a vonat, mint egyéb közlekedési formák. Az egyik
újságban van egy cikk a vasúthálózatokról, például hogy a svájciak szívesebben utaznak vonattal a
fejenként évente megtett 2400 km, őket követik a franciák 1370, az osztrákok 1280 km, ugyanez a
szám a világ egyik legsűrűbb vasúthálózatával rendelkező Magyarországon 827 km.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy mit jelent az elvi döntés? Sokszor nézték már a
közösségi érdeket, de úgy gondolja, hogy mostanában amikor döntés van, és olyan kérdések merülnek
fel, amelyek nem egyeznek senkinek az érdekével, akkor azonnal azzal jönnek, hogy közösségi érdek.
Látható, hogy egy vasútberuházás, milyen pénzeket mozgat meg, hiszen sok iparűzési adó folyt be a
városba és remélhetőleg fog is befolyni.
Marton Dániel elmondta, az említett újságcikkre utalva, hogy a vasútvonalak eloszlása országon belül
és a nagyobb települések között vajon milyen lehet? Nekünk megvan ez a sugaras vasúthálózat
Budapest központtal, itt, ha a déli vagy a keleti országrészen szeretnénk A-ból B-be jutni nem biztos,
hogy tényleg érdemes a vasutat, kétszer annyi idővel, átszállókkal igénybe venni. Ezirányba, hogy ezt
megszüntessék, ez egy jó kiindulás lehet.
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Arnóczi István János hozzátette, amikor arról van szó, hogy beszálljanak egy közösségbe, akkor
inkább már gondolják meg, mert nem biztos, hogy nekünk ez megéri. Alpolgármester úr nagyon jól
tudhatja, hogy milyen piacot jelenthet esetleg az erdélyi piac. Gyomaendrőd jelenleg vasúti
csomópont, amennyiben a dévaványai szakaszt is úgy döntenek, hogy nem fognak párhuzamosan
Volán járatot illetve vasúti járatot üzemeltetni, akkor Gyomaendrőd valószínű elveszti a csomópont
jellegét és akkor nem áll meg az intercity a nemzetközi vonatok.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az előző Képviselő-testület foglalkozott a vasúti
szárnyvonallal, akkor, amikor az a veszély fenyegette a szárnyvonalat, mely be is következett, hogy
megszüntetik a Vésztő-Körösnagyharsány szakaszt. Akkor a Békés megyét érintő vasúti
mellékvonalak tervbe vett megszüntetése ellen a Képviselő-testület 15 egyhangú igennel szavazott.
Nem ért el eredményt, mint ahogy a megye sok más települése sem, mert megszüntették ezt a szakaszt.
Mi történik, ha érdektelenség miatt meg fogják szüntetni a Gyoma-Vésztő szakaszt is. Az történik,
hogy nem lesz Gyoma vasútállomás, vasúti csomópont, ahol mindig megálltak. Most ez a projekt egy
újabb lehetőséget tartalmaz, azt, hogy a valamikori régióközponthoz közelebb vigyen bennünket, most
egy részletes tervről van szó, amelynek alapján megkezdődhet az újabb pályázat 100%-os támogatás
van a beruházásra. Ez nemcsak személy, hanem teherszállítást is jelent. Végig kell gondolni, hogy
Gyomaendrődnek ez mit hoz? Véleménye szerint sokszorosan megtérülő befektetés.
Toldi Balázs alpolgármester visszautalt, hogy elmondta, hogy milyen előnyökkel és milyen
hátrányokkal járhat. Tapasztalja, hogy milyen fontos az árucsere illetve az áruforgalom, de azt is
tapasztalja, hogy a gyors és egyszerű árucsere és áruforgalom sokkal jellemzőbb a gazdaságban, mint
a lassabb átfutású és nehézkesebb vasúti szállítás. Ha nem kérdeznek, akkor nem derül ki számukra
semmi, attól, hogy kérdeznek még nem biztos, hogy rosszat akarnak.
Arnóczi István János elmondta, minden forrásnak meg kell találni a fedezetét és rangsorolni kell. De
amikor pályázatokat adnak be, akkor nem rangsorolnak, hogy ötéves fenntartás szükséges. Ne mondja
senki, hogy ez nem egy megtérülő beruházás.
Betkó József hozzátette, Szeghalom Kistérség Társulása ezzel a projekttel csinálhat Gyomaendrődnek
egy ingyen reklámot. Ha ez a projekt beindul Gyomaendrőd neve sokszor el fog hangzani. Nem úgy
pályáztak, hogy Vésztő-Nagyvárad, vagy Szeghalom vagy Mezőtúr, hanem Gyomaendrőd-Nagyvárad.
Dr. Szonda István intézményvezető hozzászólásában elmondta, hogy óriási lehetőségnek tartja.
Fontosságában legelső helyre kellene tenni, hiszen valóban a Trianoni diktátummal a gazdasági
vonalat levágták az országról. Nagyváradon csaknem 70000 csak a magyar lakosság. Közel 200000
lakosú város. Ipari, gazdasági és kulturális központ. Korábban Nagyvárad volt a gazdasági-kulturális
központja, sőt a logisztikai központnak is tekinthető, hiszen a szárazföldi útjaink az akkori
vasútvonalaink ezt a térséget oda kötötték be. Ez a fejlesztés közelebb hozza hozzánk az eredeti régiót
és remélhetőleg, hogy a Schengeni határmezsgyét arrébb tolva megindulhatnak, nagyobb lendületet
vehetnek ezek a gazdasági mozgások. Nem a turistákról kell beszélni, hiszen ezen a BudapestBékéscsaba –Bukarest vonalon nagy az áruforgalom, amely mutat valamit. Ha ez a vonal megépül
nemcsak ezeket a településeket hozza gazdaságilag előnyös helyzetbe, hanem ezt az egész vonalat
tudja éltetni, és ebben Gyomaendrőd szerepe óriási, hiszen itt csatlakozik bele ez az oldalvonal egy
fővonalba. Gyomaendrődnek különleges lehetőségei vannak, nem érti, hogy az évszázadok alatt ez
hogy nem tudott kikristályosodni, hiszen logisztikailag elsődleges helyen van itt a térségben. Miért
nem volt eddig központi szerepben? Mindig a térségi lobbik határozták meg ezt.
Poharelec László hozzátette, hogy úgy jön le, mintha ő nem szeretné. Szeretné, de a testület az ülés
elején áttanulmányozhatta a város háromnegyed éves gazdálkodását. Ha elkezdenek számolni, jelen
pillanatban körülbelül 900 M Ft mínusza van a városnak. Szeretnének sok mindent, de nincs pénz,
vegyék ezt tudomásul.
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Betkó József hozzátette, hogy talán ő az egyetlen, akit ez a beszélgetés 2004. december 5-re
emlékezteti?
Várfi András polgármester ismertette a döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
578/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által, a
„Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében kiírt HURO
1001 felhívás alapján elkészített pályázatának megvalósítását támogatja, továbbá a pályázat
megvalósítása esetén a 2013. évi költségvetéséből biztosítja a Gyomaendrőd Városra jutó
önrész összegét, – előzetes számítások szerint – 6 883,0 eurót, azaz 1 981 129,3 Ft-ot.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
/ Arnóczi István János elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
16. Napirendi pont
A COTHEC Kft. ajánlata megújuló energia hasznosítására
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet az előterjesztést ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a Kft hőenergiát szeretne szolgáltatni Gyomaendrőd intézményeinek
alapdíj és hődíj fejében, ezért szükséges kiválasztani azokat az épületeket, amelyeknél előnyös lehet az
energia ilyen formájú szolgáltatása. Ezt követően ezeknél az épületeknél ingyenesen elvégzi a fűtési
rendszerek felmérését az energiafogyasztási adatok kiértékelését, a megújuló energiaforrások
alkalmazhatóságának a vizsgálatát. Pályázati lehetőségek vizsgálatát és javaslatot tesz egy új hatékony
fűtési rendszerre. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy itt ennek akkor van értelme, ha ez az
energiaforrás a környéken megtermelt szalma lesz. Lehet gondolkozni behozott fának az elégetésén
azzal nem leszünk előrébb nem lesz olcsóbb az energiánk. Amennyiben a helyi melléktermék, a
szalma elégetése is megoldható támogatja a beruházást.
Várfi András polgármester hozzátette, a döntési javaslat nem konkretizál, hogy szalmával lehet e
fűteni, ez egy felhatalmazást ad, hogy ezzel a céggel tárgyaljon és elvégezhessék itt a felmérést, és azt
követően lesz majd a döntés, hogy valóban igénybe veszik az ő szolgáltatásukat vagy pedig nem.
Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
579/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete érdeklődik a COTHEC Kft. ajánlata iránt és
felhatalmazza a polgármestert a felmérésben résztvevő épületek meghatározására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Arnóczi István János visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 12 fő/
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17. Napirendi pont
A Guttenberg utcában lévő építési telkek értékesítése nyílt árverésen
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost az előterjesztés ismertetésére.
Arnóczi István János előadta, a testülete 2012 szeptemberi ülésén az önkormányzati vagyon
felülvizsgálata során döntött arról, hogy a felsorolt építési telkeket kijelöli értékesítésre. A 3542/20 /23 hrsz-ú telkek értékesebbek, mivel a közművek bekötése kevesebb költséggel jár. A többi telek
esetében a közművek bekötése jelentős ráfordítást igényel. Az ingatlanok bérleti joggal terheltek 2012.
december 31. napjáig. Az ingatlanok már voltak hirdetve, nyílt árverésen 2007. évben, az akkori
árverésen a 3542/21 3542/30 Hrszú telkek 254.000,-Ft-os kikiáltási áron elkeltek. Gyomaendrődön
jelenleg túlkínálat van az ingatlanpiacon, sok az árverés alá vont ingatlan, az építkezés minimális. Az
előterjesztéshez mellékelt szakvélemény, meghatározta a becsült forgalmi értéket. Az ingatlanok az
üzleti vagyonba tartoztak, amely forgalomképes, szabadon értékesíthető. A Pénzügyi Bizottság
javasolja az értékesítést, nyílt árverésen.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
580/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a táblázatban felsorolt ingatlanokat meghirdeti
értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői,
Kikiáltási Licitlépcső
egyéb megjegyzés
ár
( Ft )
( Ft )
3542/20
Építési telkek. A telkek bérleti joggal
254.000
1.000
terheltek 2012. december 31. napjáig
3542/22
127.000
1.000
szóló szerződés alapján.
3542/23
254.000
1.000
3542/25
127.000
1.000
3542/26
127.000
1.000
3542/27
127.000
1.000
3542/28
127.000
1.000
1.
Az árverés időpontja: 2012. november 30.-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült
kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2012. november 30-án de. 9.00-ig
- a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az
árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati
ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az
értesítést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot
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követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8
napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2.
helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
10.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az
ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett időpontban megtekinthető.
11.
Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az árverés eredménytelensége esetén felhatalmazza
a polgármestert, hogy az árverési hirdetmény változatlan feltételei mellet még kettő
időpontban tűzzön ki árverést. Amennyiben az árverések eredménytelenül zárulnak, akkor a
hirdetési feltételek módosításra javaslatot kell tenni a Képviselő - testület felé előterjesztés
formájában.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Márjalaki József elhagyta az üléstermet jelen lévő képviselők száma 11 fő/
18. Napirendi pont
A 29/2012. (I. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása (holtág üzemeltetési feladat ellátására utasítás
adása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek)
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István Jánost az előterjesztés ismertetésére.
Arnóczi István János ismertette, hogy az önkormányzat a 29/2012 (I.26) határozatban megbízta a
Hantoskerti, Németzugi, Fűzfás zugi, Csókási és Rév-zugi holtágak kezelési feladatainak ellátásával a
Zöldpark Kft-t, valamint utasította a polgármestert a holtág kezelői szerződés tervezet kidolgozására.
A 99/2012 Kt határozattal elfogadásra került a holtágak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása
tárgyában készült szerződés tervezet. A szerződés aláírására 2012. május 24-én került sor. Tekintettel
arra, hogy a holtág kezelési feladatok esetében is fennállnak a zöldterület kezelési feladatok ellátására
való utasításnál is ismertetett feltételekkel. Javasolják a 29/2012 határozat módosítását úgy, hogy az
önkormányzat nem megbízza, hanem utasítja a Zöldpark kft-t a holtágak kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátására. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
581/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2012. (I. 26.) Gye. Kt.
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t a tulajdonában álló Hantoskerti,
Németzugi, Fűzfás zugi, Csókási és Révzugi holtágak szakszerű, jó gazda gondosságával
történő kezelésére. Az Önkormányzat a feladat ellátására a 2012-es költségvetési évben bruttó
1.500.000 Ft-ot azaz egymillió-ötszázezer Ft-ot biztosít az ár-és belvízvédelmi szakfeladat
terhére. Továbbá utasítja a Polgármestert, hogy tegye meg a feladat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
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/Márjalaki József képviselő visszatért az ülésterembe, jelen lévő képviselők száma 12 fő./
19. Napirendi pont
Hulladéklerakó rekultiváció
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy az önkormányzat 8 másik település önkormányzatával együtt
konzorciumban, Körös Völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven
pályázatot nyújtott be a települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben című projektre.
A munkálatok 2012 júniusában megkezdődtek. A kivitelezés során elvégzett feladatok, meglévő
kerítés és őrház elbontása, hulladéklerakó test kialakítása, környező ingatlanokon található hulladék
beszállítása, gázelvezető réteg kialakítása, szigetelőlemez kiépítése, termőföld terítés, csapadék
vízelvezető rendszer kiépítése, füvesítés, kertépítés. A munkálatok döntő hányada már megvalósult,
csupán a hiányzó fák elültetése maradt hátra. A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a felhagyott hulladéklerakó rekultivációjáról szóló beszámolót fogadja el.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
582/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a felhagyott hulladéklerakó rekultivációjáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
20. napirendi pont
Beszámoló a köztemetők üzemeltetéséről
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft beszámolt a város köztemetőinek
üzemeltetéséről, melyet a Városfenntartó Bizottság megtárgyalt elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek.
Iványi Lajosné megköszönte Fekete József ügyvezetőnek a temető rendbetételét, meg vannak
elégedve a lakosok.
Poharelec László szintén megköszönte, hogy megfelelően foglalkoznak a temetőkkel, az lenne a
kérés, hogy továbbra is ugyanúgy rendbe legyenek a temetők.
Fülöp Zoltán kéréssel fordult, a Gyomaszolg Kft-t, hogy vizsgálja meg az endrődi részen lévő
temetőhöz vezető út állapotát a Szabadság út Polányi M u. kereszteződésétől a temető bejáratáig, hogy
milyen lehetőség lenne annak a rossz útnak az állapotának a javítására, illetve a temető előtti
parkolásra kellene valamilyen megoldást keresni.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
583/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által készített
köztemetők kezeléséről szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Beszámoló a holtágak üzemeltetéséről
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy az előterjesztésben szereplő egyesületek illetve a Zöldpark Kft
elkészítették Gyomaendrőd közigazgatási területén és Gyomaendrőd tulajdonában lévő holtágak
üzemeltetéséről szóló beszámolóikat. A Városfenntartó Bizottság megtárgyalta, elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Poharelec László kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, egységes formában legyenek a
beszámolók az összehasonlíthatóság miatt.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
584/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő
holtágak üzemeltetéséről szóló beszámolókat elfogadja.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Beszámoló a "Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" c. versenyről
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt az előterjesztés ismertetésére, az előterjesztés
ismertetése közben diavetítésben láthatják a nyertes pályázókat
Marton Dániel ismertette, hogy a „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” verseny immár 7.
alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira figyelemmel 2012-ben 7
kategóriában lehetett a versenyre nevezni. Ezen belül megkülönböztették a családi házak és a
társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan környezetszépítésére csak egy a nevező által kiválasztott
kategóriában lehetett nevezni. A versenyre nevezett ingatlanokat zsűri értékelte szem előtt tartva a
környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági tagok értékelnek, 2012-ben Iványi Lajosné,
Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Magyari Lajosné. A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló
értékelése alapján majd az értékelések összesítése után kerültek megállapításra. A nevezett kertek
közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe. Nagyon szép
kertrészletekkel találkozhatott a zsűri, különleges és hagyományos egynyári virágkiültetések
sziklakerti kialakítások örökzöld fenyőfélék és évelők különleges növények gyűjteménye. A versenyre
összesen 30 nevezés érkezett. A versenyen való részvételért, munkájuk elismerésért emléklapot és
1.500,-Ft értékben vásárlási utalványt kapott. Kategóriánként az 1. helyezettek az oklevél mellett 10.
000,-Ft értkű vásárlási utalványt a második 6.000,-Ft illetve a harmadik helyezettek 5.000,-Ft értékű
utalványt vehettek át.
Lehóczkiné Tímár Irén lakók kérését tolmácsolva elmondta, hogy a kiírás előbb kellene, hogy
történjen, június hónapban, esetleg július elejére, mivel nehéz volt a forróságban megőrizni a
növényeknek az állapotát, sok helyen kiégett a fű annak ellenére, hogy megpróbálták locsolással
karbantartani.
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Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal. Már korábban felvetette, hogy be lehetne vonni a
haszonkerteket is, hiszen mezőváros Gyomaendrőd, ahol lehetne díjazni azt is, hogy ki milyen
haszonkertet hogyan tud ápolni. Szép és nemes gondolat volt, amikor Hangya Lajosné útjára
bocsátotta ezt a mozgalmat, de lehetne rajta változtatni. Megfontolandó az is, egy ilyen aszályos év
után, hogy az öntözéssel hogyan foglalkozzanak. Néhány nappal ezelőtt ebben a teremben mondta Dr.
Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, hogy tudna segíteni abban, hogy Gyomaendrőd egy része
öntözhető legyen, ehhez megvannak a megfelelő terveink, sőt a városközpontban is megvan az a terv,
hogy hogyan lehetne Körös-vízből öntözni.
Kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
585/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - Testülete elfogadja a "Tisztább
Gyomaendrődért" c. környezetszépítő versenyről szóló tájékoztatót.

és

ápoltabb

Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Várfi András polgármester részére címerhasználat engedélyezése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére, valamint
személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
586/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a Várfi András
polgármester részére címerhasználat engedélyezése tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy Várfi András polgármester kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez, melynek lényege, hogy az egyéni honlapján szeretné használni a város címerét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendelete szabályozza a címerhasználat feltételeit, illetve azt
is, hogy a címerhasználatot a Képviselő-testület polgármesterre ruházta át, mivel jelenleg a
polgármester a kérelmező értelem szerint a döntési jogosultság visszaszáll a Képviselő-testületre.
Amennyiben olyan reklám célra történik a címer használata a bevételből hozzá kellene járulni a
címerhasználat díjtételéhez, erre azonban jelenleg nincs meg a lehetőség, hiszen a honlap nem egy
kereskedelmi honlap.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
587/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Várfi András
Gyomaendrőd, Damjanich u. 10/1. sz. alatti lakosnak, hogy a 24/1991. (XII. 23.) KT rendelet
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3.§ és 7.§-ban foglaltak alapján Gyomaendrőd címerét az általa létrehozott és üzemeltetett
honlapon megjelenítse.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
A Magyar Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József előadta, hogy a tábla felirata „Örökös tanulságként soha többé kuláksors” szerepelt
először. Polgármester úr jelezte, hogy Dávid István változtatni kíván a felirat szövegén ezért a
Városüzemeltetési Bizottság nem hozott döntést.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az Ügyrendi Bizottság már egy változtatott szöveget
vitatott, majd hozott döntést, ezen az szerepel, hogy „Örökös tanulságként soha többé
CSELÉDSORS”. Hozzátette, hogy nemrégen történt más tábla felavatása a kommunizmus áldozataira
emlékeztek ott szerepel a táblán, az idézeten kívül az is, hogy ki állítatta, a Magyar Kommunista
Munkáspártnak is meg kell adni azt a lehetőséget és kérte is Dávid István.
Arnóczi István János elmondta, hogy a Btk. 269/C §-a szerint bűncselekményt követel el az, aki nagy
nyilvánosság előtt nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más
emberiség elleni bűncselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti
fel.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, hogy az elmondottak nem sértik ezt a jogszabályt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
588/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar
Kommunista Munkáspárt táblaállítási kérelmét, az alábbiak alapján:
Az emléktábla felirata: "Örökös tanulságként, soha többé CSELÉDSORS" állítatta a Magyar
Kommunista Munkáspárt
A Magyar Kommunista Munkáspárt vállalja az emléktábla állításának költségeit, mely 2013.
májusában kerül felavatásra.
Az emléktábla mérete: 0,7 X 0,9 méter, mely az Endrődi Községháza falára kerül elhelyezésre.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
Dávid István megköszönte a döntést. Hozzátette, hogy ezt szeretnék, és ezt támogatja a város
lakossága, hogy ilyen egységesen átgondoltan vezessék a várost.
25. napirendi pont
A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet (dr. Palya József) működtetése
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Keresztesné Jáksó Éva előadta, hogy Dr. Palya József a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosa 2011. december 23-án bejelentette, hogy 2012. december 31. napjával meg kívánja
szüntetni háziorvosi tevékenységét, továbbá arról is tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy fenti
időpont előtt 6 hónappal eladásra meghirdeti a praxist. Amennyiben az eladás meghiúsulna, úgy január
1. napjával a működtetést átadja az önkormányzatnak előzetes megállapodás alapján. Hivatalunk több
alkalommal is kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen külön megállapodásra gondol. 2012.
szeptember 28-án érdeklődésünkre megerősítette, hogy december 31. napjával meg kívánja szüntetni
orvosi tevékenységét és szükségességét látja a rendelő felszerelésének átadásáról külön megállapodást
kötni. Dr. Palya József mind az ÁNTSZ-nél mind a MEP-nél írásban bejelentette ezt a szándékát. Az
előterjesztésben kiemelésre került, a rendelő átadására és a felszerelésre vonatkozó pontjait. A
szerződés értelmében szükséges a rendelő felszerelésének átadásáról egy külön megállapodást kötni,
amelynek előkészítése zajlik a hivatal és a Városi Egészségügyi Intézmény feladataként. Dr. Torma
Éva főorvos jelezte, hogy szükséges még a testület döntése ebben a hónapban ahhoz, hogy január 1-től
a finanszírozás ebben a körzetben folyamatos legyen. Határozatban kell rögzíteni azt, hogy az
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény működtesse a praxist.
Arnóczi István János elmondta, hogy nem derül ki számára, hogy az intézményt bízzák meg a praxis
működtetésével, de a minimum feltételek biztosításával szintén őket bízzák meg és az önkormányzat
adja a forrást? A mi feladatunk az, hogy a háziorvosi szolgálatot működtessük, vagyis a forrásokat is
nekünk kell biztosítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az intézmény,
mint végrehajtó jár el ebben a folyamatban, ennek megfelelően a források biztosítása is a praxisok
működtetéséhez a testület feladata és hatásköre. Meg kell nézni először, hogy milyen összegről van
szó, ennek megfelelően a külön megállapodás tervezetét elő kell készíteni, értelem szerint nem új
berendezésekről, eszközökről van szó. Tárgyalást kell folytatni doktor úrral, hogy mennyiért kívánja
értékesíteni ezeket az eszközöket. Amennyiben nem megfelelő, vagy új feltételek, új eszközök
beszerzése kedvezőbb akkor vissza kell térni rá és a Képviselő-testületnek rendelkezni kell a forrás
kijelöléséről.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos elmondta, hogy az 1997. évi CLIV. Tv 152. §-a mondja ki azt, hogy
az önkormányzatnak kell biztosítani, mivel több praxis működtetésében részt vesz az intézmény ezért
időnként sikerült úgy segítséget adni, hogy a finanszírozást egyik praxis finanszírozást a másikéval
kiegészítettük átmenetileg, hiszen utólagos finanszírozás van. Most sem lehet a járóbeteg ellátás
finanszírozásából alapellátás finanszírozását megtenni. Jó lenne az átadás-átvétel előtt a hatóság
szakemberétől megkérdezni, hogy ne járjon úgy a testület, hogy van egy működési engedély, viszont
kiderül, hogy a tárgyi feltételekben szereplők nem felelnek meg a feltételeknek jelenleg és ezért kell
többet költeni a testületnek. Azon a megbeszélésen, amit a testület és a háziorvosok folytattak,
elhangzott, hogy Dr. Petrikó Attila szeretné ennek a praxisnak a helyettesítését vállalni és el kellene
azon gondolkodni, hogy ha ez így történik, akkor az ő rendelőjében lehetne legolcsóbban és
legpraktikusabban működtetni. Viszont a testületnek arra is kellene gondolnia, hogy ha ez így történik
és Dr. Petrikó Attila vállalkozó orvosként fog működni, akkor az ő hatásköre azt eldönteni, hogy
milyen asszisztenciával dolgozik, tehát Dr. Palya József asszisztensével mi lesz a továbbiakban?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy fontos dologról döntenek, Dr. Palya József sok évet
töltött közmegbecsülésnek örvendő háziorvos volt. Mindenféleképpen biztosított lesz az ő
helyettesítése. Helyénvalónak tartja a két döntési javaslatot, úgy hogy a felvetett kérdéseket
figyelemmel kell kísérni. Gondoskodni kell az asszisztenciáról, hiszen Dr. Palya József asszisztense is
hosszú időn keresztül dolgozott mellette és jó asszisztens. Hasznos lenne, ha nem helyettesítéssel
történne a praxis betöltése, hanem találnának egy új orvost. Jelenleg a két döntési javaslat megoldja a
problémát.
Dr. Torma Éva elmondta, hogy ezekkel a praxisfinanszírozásokkal nem fogja lehetővé tenni, ha
lakosságszám csökken, akkor ugyanannyi praxist tudnak majd működtetni. Ha az időhatárokat nem
tudják tartani, akkor januártól nem lesz finanszírozás.
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Arnóczi István János a második döntési javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a forráskijelölést is
említsék meg, hogy mi biztosítjuk erre a forrást abban az esetben, ha az egyezség is megszületik.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy mivel ez egy külön megállapodás előkészítése ebben a
megállapodásban fogalmazódik meg, hogy mennyi az az összeg, akkor tudnak majd a novemberi
ülésen dönteni a forrásról, hiszen most nincs meghatározva, hogy mennyiről kell dönteni. Tehát úgy
legyen előkészítve, hogy akkor legyen meghatározva majd az előterjesztésben.
További kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
589/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi
Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos), hogy 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését
biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre (OEP
szolgálat kódja: 040090070, kártyaszám: 1963) 2013. január 1-jétől működtetési engedély
kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 8. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2013. január 1-jétől finanszírozási
szerződést kössön.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
590/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András
polgármestert valamint a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy Dr. Palya Józseffel kötendő a
rendelő felszerelésének átadásáról szóló külön megállapodást készítsék elő és terjesszék be a
Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
A külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlan névhasználata
Várfi András polgármester ismertette, hogy a Körös Kajak Sportegyesület kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, egy Leader pályázaton nyert, egy szép csónakházat építettek, szeretnék elnevezni,
ami helyes. Volt a városnak egy derék pedagógusa Halász István, Halász István Csónakház nevet
szeretnének adni.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
591/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő és a 727/2011. (XII. 22.) Gye. Kt. határozatával a Körös
Kajak Sportegyesület használatába adott külterület 0823/2 helyrajzi számú ingatlanon
emléktáblát helyezzen el és azt HALÁSZ ISTVÁN CSÓNAKHÁZ néven üzemeltesse.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Belvízrendezés III ütem, megállapodás pénzeszköz átadás-átvételről
Dr. Tímár Andrea osztályvezető ismertette, hogy a szeptemberi rendkívüli ülésén a Képviselőtestület a komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán első ütem projekt megvalósítására létrejött konzorciumi megállapodás módosítását
elfogadta, illetve felhatalmazta polgármester urat, a program megvalósításához szükséges
szolgáltatásokra vonatkozó önerő átadására létrejött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
aláírására. A mai napon a projektmenedzser elküldte a módosított megállapodás tervezetet, amelyet a
közreműködő szervezet is jóváhagyott. A változás, hogy ott úgy szerepelt, hogy az aláírást követően
azonnal át kell adni az önerőt, itt a település általi aláírást követő 5 napon belülre módosult ez a
határidő. Illetve ott 1.800.000,-Ft esett Gyomaendrődre, a végleges megállapodásban pedig
1.569.047,-Ft. A projektmenedzser október 31-én délig adott határidőt a véleményezésre, ezt követően
amennyiben lesznek módosítási javaslatok a projektmenedzser ezeket belefoglalja, jóváhagyatja a
közreműködő szervezettel és megküldi a végleges megállapodás tervezetet. Arról tájékoztatott
továbbá, hogy november első felében terveznek egy konzorciumi ülést, ahol a tagok aláírnák ezt a
megállapodást, ehhez testületi döntés szükséges. Mivel a szeptemberi ülésen a testület ezt a
megállapodást elfogadta és a konzorciumi ülésen, ami szeptember 13-án volt a többi testület is úgy
nyilatkozott, hogy elfogadja az akkori megállapodást, ez ahhoz képest Gyomaendrődre egy kicsit
kedvezőbb ezért a testület a mai napon is dönthet ennek az elfogadásáról, amennyiben nem akkor a
konzorciumi ülést megelőzően egy rendkívüli ülés tartása válik szükségessé.
Várfi András polgármester javasolta, hogy döntsenek jelen ülésen, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
592/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú, "Komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I.
ütem” tárgyú projekttel kapcsolatban felhatalmazza Várfi András polgármestert a pénzeszköz átadásátvételi megállapodás aláírására azzal, hogy a szolgáltatásokra eső önerő (1 569 047 Ft)
megfizetésének határideje a megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata általi aláírásától
számított ötödik nap.
MEGÁLLAPODÁS
pénzeszköz átadás-átvételéről
amely létrejött egyrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzat
(Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., Adószám: 15725534-2-04, számlaszám: 1173300315346676, aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester), mint átvevő /továbbiakban
Átvevő,
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másrészről
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth u. 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP: Bank ZRT.
Számlaszám: 11733003-153436666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733034 -15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank ZRT.
Számlaszám: 10402142 -49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Adószám: 15725424-2-04
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Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP. Bank ZRT.
Számlaszám: 11733175 -15347196
mint átadók/továbbiakban Átadók
együttesen Felek
között az alábbiak szerint:
1. Előzmények
A Felek pályázatot nyújtottak be „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem”
címmel DAOP-5.2.1/D-2008-0002 kódszámmal. A támogatás intenzitása 85%.
2. Átvevő az 1. pontban szereplő projekt megvalósítására 2009.02.23-án Támogatási Szerződést
kötött.
3. A Felek a projekt megvalósítására 2008. december 23-án Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást kötöttek, melyben vállalták, hogy a Projekt megvalósításához szükséges pénzbeli
hozzájárulásukat (önrész) adják, mely mindenkor a Projekt elszámolható összköltségének 15%-át
képzi.
4. Jelen pénzeszköz átadási megállapodás a fenti vállalás szerinti önrész a Vezető által - a
Konzorcium nevében és jóváhagyásával - megkötött szerződések szerinti szolgáltatásokra eső
hányadának a Vezető felé történő átadását szabályozza. Az előkészítésre, építésre és
eszközbeszerzésre jutó önrészt a Tagok önálló szerződéseik szerint fizetik meg.

Tag neve
Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kondoros Község
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város

részesedése a
projekt
hozzájárulás
elszámolható
formája
költségéhez
képest (%)
pénzbeli
1,2643%

összesen
1 092 493 Ft

pénzbeli
pénzbeli

0,4350%
0,3291%

375 887 Ft
284 378 Ft

pénzbeli

1,8158%

1 569 047 Ft

pénzbeli

0,5404%

466 963 Ft

pénzbeli

0,3992%

344 952 Ft

pénzbeli

0,8296%

716 864 Ft

pénzbeli
pénzbeli

0,4275%
2,1641%

369 407 Ft
1 870 017 Ft
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Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata

pénzbeli

0,7794%

673 486 Ft

pénzbeli
pénzbeli

0,4525%
1,1223%

391 009 Ft
969 788 Ft

pénzbeli
pénzbeli

0,3548%
2,4078%

306 585 Ft
2 080 599 Ft

pénzbeli

1,3385%

1 156 609 Ft

pénzbeli
összesen

0,3397%
15%

293 537 Ft
12 961 621 Ft

5. Az Átadók e megállapodás alapján vállalják, hogy a 2. sz. mellékletben részletezett és a 4. pontban
összesített vonatkozó önerőt azonnali hatállyal, az adott település aláírását követő 5 napon belül
megfizetik.
6. Az EU Önerő Alapból történő forráslehívás után a településenkénti önerő támogatás Kondoros
Nagyközség Önkormányzata által a projekt kapcsán vezetett elkülönített számlájára történő
megérkezését követően 5 munkanapon belül továbbításra kerül a Tagok részére.
7. Az önerő megfizetése pénzátutalással történik a Projekt megvalósításához létrehozott, elkülönített,
OTP BANK Nyrt. pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Bankszámlaszám: 11733003 –
15346676 – 10130005.
8. Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átutalásra a 7. pontban megnevezett
bankszámlaszámra az 5. pontban megjelölt határidőn belül, úgy a helyzet jogi és pénzügyi
vizsgálatát, valamint az érintett Átadóval történő egyeztetés után az adott település a Konzorcium
részeként a későbbiekben nem tekinthető, a rá eső támogatás lehívását a Konzorcium Vezetője
nem kezdeményezi.
9. Az adott település az Átvevő felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt
kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel mind a Vezető felé a leszerződött szolgáltatások rá
eső költsége, mind a már lehívott támogatás visszafizetése tekintetében a Közreműködő Szervezet
felé. A kártérítés a Vezető felé az adott költségek 15 napon belüli megtérítését, a Közreműködő
Szervezet felé annak utasítása szerinti támogatás visszafizetést jelent, mely a jegybanki alapkamat
kétszeresével terhelt.
10. Az Átadók vállalják, hogy a 5. pont nem teljesítése esetén a 9. pontban szereplő kártérítés
teljesítése érdekében az Átvevő az 1. sz. melléklet szerinti felhatalmazás alapján inkasszót nyújt
be a megállapodást megszegő Átadó fizetési számlájára. Az Átadók kötelezettséget vállalnak arra,
hogy az 1. sz. mellékletet képező felhatalmazó levelet a fizetési számlájukat vezető pénzintézettel
záradékoltatják és 1 db eredeti példányban a megállapodás aláírását követő 8 napon belül az
Átvevő részére eljuttatják.
11. Az önerő átadásával az Átvevő vállalja, hogy könyvelésében kezeli a Konzorcium nevében
megkötött szolgáltatásokat, majd a projekt végén az Átadók beruházás aktiválását biztosítja. Az
építést és eszközbeszerzést, valamint az előkészítési tevékenységeket az Átadók önállóan kezelik.
12. Felek a megállapodásból eredő jogvita esetén az Átvevő székhelye szerint illetékes, hatáskörrel
rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
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13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
14. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. október …..
A Konzorcium Vezetője, mint átvevő
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó

Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
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Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Bende Róbert
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
Konzorciumi tag mint Átadó

Konzorciumi tag mint Átadó
Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Konzorciumi tag mint Átadó
Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
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1. sz. melléklet
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt
…………………….. (pénzintézet neve)
……………………………. (számlavezető pénzintézet címe)
(számlavezető neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kondoros Nagyközség
Önkormányzat által gesztorált „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című DAOP-5.2.1/D2008-0002 kódszámú projekttel összefüggésben a 2012. ……………..-én aláírt Megállapodás
pénzeszköz átadás-átvételéről c. megállapodás alapján benyújtandó beszedési megbízás(ok)
teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi 11733003-15346676-10130005
jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama: 2012. év ….. hó ….. naptól 2014. év 03. hó 31. napig*
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
Kelt, …………………………..
............................................................
Fizető fél számlatulajdonos
Záradék:
Tudomásul vesszük, hogy a Kondoros Nagyközség Önkormányzat a Kötelezettel szemben fennálló
2012………-én létrejött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített követelését a Kötelezett
fent megjelölt bankszámlája (bankszámlái) terhére azonnali beszedési megbízás útján jogosult
beszedni. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazó nyilatkozat alapján a pénzintézetünkhöz
benyújtott azonnali beszedési megbízásait mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról
Kondoros Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik vagy Kötelezett a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodásban rögzített kötelezettségét nem teljesíti.
.
Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap
............................................................
Pénzintézet
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Békés Város
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Kondoros Község
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata

Tag neve

1,2643%
0,4350%
0,3291%
1,8158%
0,5404%
0,3992%
0,8296%
0,4275%
2,1641%
0,7794%
0,4525%
1,1223%
0,3548%
2,4078%
1,3385%
0,3397%

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

pénzbeli

hozzájárulás formája

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez képest
(%)

103 541 Ft

407 975 Ft

733 897 Ft

108 143 Ft

342 077 Ft

137 922 Ft

237 561 Ft

659 618 Ft

130 302 Ft

252 862 Ft

121 676 Ft

164 714 Ft

553 456 Ft

100 310 Ft

132 588 Ft
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70 537 Ft

277 933 Ft

499 968 Ft

73 672 Ft

233 040 Ft

93 959 Ft

161 839 Ft

449 365 Ft

88 768 Ft

172 262 Ft

82 892 Ft

112 211 Ft

377 042 Ft

68 336 Ft

90 326 Ft

262 526 Ft

20 764 500 Ft

30 480 000 Ft
385 359 Ft

Darázs és
Társai
Ügyvédi
Iroda

Első Magyar
Önkormányzati
Vagyon- és
Adósságkezelő Kft

VM-Architekt
Kft

42 279 Ft

166 590 Ft

299 675 Ft

44 158 Ft

139 681 Ft

56 318 Ft

97 004 Ft

269 344 Ft

53 207 Ft

103 252 Ft

49 684 Ft

67 258 Ft

225 994 Ft

40 960 Ft

54 140 Ft

157 355 Ft

12 446 000 Ft

közbeszerzés
lebonyolítása

projekt
menedzsment

műszaki
ellenőrzés

68 552 Ft

270 113 Ft

485 901 Ft

71 600 Ft

226 484 Ft

91 316 Ft

157 285 Ft

436 722 Ft

86 271 Ft

167 416 Ft

80 560 Ft

109 054 Ft

366 434 Ft

66 413 Ft

87 784 Ft

255 140 Ft

20 180 300 Ft

Csaba Tv Első
Csabai Televíziós
Kft.

kommunikáció

2 540 000 Ft

Adó Reál Kft.

könyvvizsgáló

8 628 Ft

33 998 Ft

61 158 Ft

9 012 Ft

28 506 Ft

11 494 Ft

19 797 Ft

54 968 Ft

10 859 Ft

21 072 Ft

10 140 Ft

13 726 Ft

46 121 Ft

8 359 Ft

11 049 Ft

32 113 Ft

293 537 Ft

1 156 609 Ft

2 080 599 Ft

306 585 Ft

969 788 Ft

391 009 Ft

673 486 Ft

1 870 017 Ft

369 407 Ft

716 864 Ft

344 952 Ft

466 963 Ft

1 569 047 Ft

284 378 Ft

375 887 Ft

1 092 493 Ft

összesen

2. sz melléklet

15%
4 572 001 Ft
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3 114 675 Ft

1 866 900 Ft

3 027 045 Ft

381 000 Ft 12 961 621 Ft

Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány működteti
Rózsahegyi Ház néven az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret. Pályázatot kívánnak benyújtani a
telken játszótér építésére. Ezt az MVH által kiírt falumegújítás és fejlesztés című projektnél lehet
beadni és ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását, mivel egyetértő nyilatkozat szükséges.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a besenyszegi részen a felülvizsgálat következtében
megszűnt a játszótér, milyen módon lehetne oda visszahelyezni a játékokat, milyen forrásokat lehetne
oda találni, hogy ott játszótér lehessen újra.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy van annyira fontos, hogy azt mindenféleképpen helyre
kell állítani, ehhez megint forrást kell biztosítani. Ennél a pályázatnál az önerőt az Alapítvány saját
forrásból tudja biztosítani. Ha lesz pályázat a besenyszegi játszótérre, akkor pályázni kell.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
593/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány,
a Rózsahegyi Ház nevű Integrált Közösségi és Szolgáltató tér működtetője által a
„Falumegújítás és fejlesztés 95/2012.(VII.20.) jelű” felhívás keretei között benyújtandó
pályázatot.
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a pályázat helyszínéül szolgáló 8402 helyrajzi számú
kizárólag önkormányzati tulajdonú területen a játszótér megvalósítását támogatja és a
fenntartási időszak végéig (2018.) játszótérként tartja fent.
A pályázat elnyerése esetén feljogosítja a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítványt a
beruházás megvalósítására, és a fenntartási időszak végéig az egységes arculatot meghatározó
elemeken változtatásokat nem végezhet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt megállapodás megkötésére az önkormányzat és az alapítvány között.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ismertette, hogy a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság részére a Képviselő-testület 2012. évben 8,1 M Ft-ot biztosított, 3 M Ft a laktanya
bővítésére, építkezésre, 3 M Ft-ot feszítővágó berendezésre, a fennmaradó 2,1 M Ft-ot egyéb
költségekre. A feszítővágó berendezés megvásárlása megtörtént 2.862.580,-Ft értékben. Fennmaradt
137.420,-Ft melyből a tűzoltóság mosógépet szeretne vásárolni, így a bevetési ruhákat a laktanyában
tudnák tisztítani, ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
594/2012. (X. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére 2012. évben feszítővágó
berendezésre biztosított 3 M Ft összegből fennmaradó 137.420,-Ft összeget mosógép
vásárlására fordítson.
Határidő: azonnal
Poharelec László kérte, hogy az endrődi részen a Nosztra előtt van egy mély tisztító lyuk, ami felett
most csak egy raklap darab van. letakarva. Naponta több gyermek is elmegy mellette, ezért szükséges
lenne sürgősen intézkedni, míg mielőtt komolyabb baleset nem történik.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy sok a fémlopás a vas fed lapokat is lopják, nem törődve
azzal, hogy ezzel balesetet okoznak. Nem ártana, ha a rendőrség jobban figyelne, indítványozni fogja,
és kérni fogja a Rendőrőrs parancsnokot, hogy a jövő testületi ülésen jelenjen meg, mert a hivatal
sarkáról is tegnap reggelre lelopták a Petőfi domborművet.
Arnóczi István János elmondta, hogy a mai ülésen is többször elhangzott, hogy a jövő évi
költségvetés mennyire feszített lesz, és kötelezettséget ne vállaljanak. Indítványozta, hogy a következő
ülésekre a három frakció készítse el azokat a javaslataikat, hogy milyen önként vállalt, milyen
kötelező feladatokat, milyen intézményi rendszerben képzelik el, talán így február 15-én nem fognak
pár millió forinton vitatkozni, hanem a prioritásokat minden frakció merje felvállalni, kimondani és
azt is, ha ezt nem hajlandóak felvállalni.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet a Tv nézők
figyelmét és a nyílt ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Marton Dániel
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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