Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
33/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. november 29-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Béres János, Betkó József, 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 Rojík Edit oktatási előadó,
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Csikós Anikó és Jakucs Mária 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. Arnóczi István János képviselő betegség miatt volt
távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Nagyné Perjési Anikó képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazat mellett támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
606/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és
Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
Kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
607/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Beszámoló a kötvény 2012. III. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
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3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata II. forduló (zajrendelet, bel- és külterületi holtágak
védelméről szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
5. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.)
KT rendelet módosítása I. forduló
6. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása I. forduló
7. A Liget Fürdő Kft. 2012. évi többlet működési támogatás igénye
8. A Liget Fürdő Kft. által 2011. évben felvett működési hitel rendezése, átütemezése
9. A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi tevékenységről szóló
törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében – eljárásrend
meghatározása
10. Tájékoztatás a felnőtt háziorvosi körzetek módosításával kapcsolatos egyeztetésről
11. Megállapodás megkötése Dr. Palya József háziorvos rendelőjének átadásával kapcsolatban
12. 8. számú háziorvosi körzet háziorvosa részére szolgálati lakás biztosítása
13. Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2012. évi
tevékenységéről
14. Határ Győző Város Könyvtár üzemeltetésének átszervezése valamint az alapító okiratának
módosítása
15. Gyomaendrődi Közös Hivatal létrehozása
16. Polgármesteri Hivatal átköltözésével járó költségek
17. Új városháza infokommunikációs alap infrastruktúrájának kiépítése
18. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. KEOP2012-5.5.0/B pályázati felhívás
19. Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012-2013
20. A Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti ingatlan tulajdonba kérése
21. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása
22. Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által elvégzett beruházási és értéknövelő
felújítási munkák átadás átvétele
23. Gyomaendrőd környezetállapot javításának vízgazdálkodási eszközökkel történő fejlesztése
vízrendezés-vízpótlás
24. Bányaszolgalmi jog bejegyeztetése önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, illetve a
kapcsolódó felajánlott kártalanítás elfogadása
25. Értékesítés az Ipari Park területéből
26. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló
elfogadása
27. Helyiség és egyéb bérleti díjak módosítása
28. 2012. évi Díszvilágítás
29. 2012. évi szúnyoggyérítés
30. Iglódi Lajosné támogatási kérelme épület felújításra
31. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
32. Tájékoztatás a szennyvízbekötés támogatása érdekében tett intézkedésekről
33. Tájékoztatás a hulladéklerakási járulék bevezetésének várható hatásáról
34. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. A Határ Győző Városi Könyvtár vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása
Ezt követően Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről.
Ismertette, hogy fontos esemény volt a járás kialakításával kapcsolatban október 30-án a
Kormányhivatallal a szerződés aláírása. A szerződés tartalmazza, hogy a Szabadság téri ingatlant
járási hivatal céljára átadja az önkormányzat.
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Azóta már jelentős munkálatok történtek a Selyem út 124. szám alatti ingatlanon, minden lehetőség
megvan arra, hogy január 2-án a hivatal ott kezdje meg munkáját.
November 10-én ünnepelte a Rumba Tánc Sport Egyesület a 40 éves évfordulóját, szép műsorok
voltak, eljöttek régebbi táncosok is olyanok is akik külföldön dolgoznak, igen jó közösség az, hogy
egy ilyen rendezvényre, évfordulóra például Angliából is hazajöttek.
15-én Újirázon voltak Jegyző úrral, Dr. Szonda Istvánnal egy képkiállításon. Újírázzal összeköt
bennünket a Holló László képek, amelyeket Újváry professzor adományozott. Minden évben
Gyomaendrődön egy festőtábort tartanak.
17-én a Mazsorett csoportnak volt a gálaműsora, mely fontos városunk életében, hiszen alig van olyan
rendezvény ahol ők fel ne lépnének. Szép volt a gálaműsorok is.
Ezen a napon több program is volt, mert este volt a MAGOSZ küldöttgyűlése ahol Jakab István elnök,
Dr. Kulcsár László a megyei elnök, Győrfi Balázs az Agrárkamarának a megbízott elnöke, Obreczán
Ferenc országgyűlési képviselő valamint Erdős Norbert Kormánymegbízott úr is részt vett.
22-én sajtótájékoztató volt a Városházán ahol bemutatkozott Fekécs László tankerület igazgató.
Gyomaendrőd életében fontos az önkormányzati tűzoltóság 23-án a tűzoltó laktanya bővítésének
átadása.
27-én állománygyűlésen volt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, ahol Dr. Takács
Árpád ezredes elköszönt és átvette a megyei igazgatóságot Tóth Tibor ezredes. Dr. Takács Árpád Vas
megyébe távozott, Tóth Tibor ezredes Szolnokról érkezett a megyébe. Ezen a rendezvényen Dr.
Bakondi György altábornagy úr katasztrófavédelmi főigazgató volt, aki búcsúztatta Dr. Takács
Árpádot, valamint bemutatta az új igazgatót.
GYÜSZ-TE szervezésében volt a disznótoros rendezvény, sokan számmal mérnek mindent, nem
biztos, hogy így kellene.
Szabadságának ideje alatt volt az óvodai sport valamint a Halász István Csónakház átadása is.
Megkérte Fekécs Lászlót, hogy mutatkozzon be, mondja el, hogy milyen munkaterületet lát el és hogy
hogyan történik az átadás-átvétel az oktatási intézményeknél.
Fekécs László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy Gyomaendrőd Járás Tankerületi
igazgatója. 2012. november 7-én vette át a kinevezését Balogh Zoltán miniszter úrtól. A kinevezése
november 9-el hatályba lépett, innentől látja el a feladatokat. Az elmúlt időszakban több értekezést
tartott polgármesterekkel, jegyzőkkel, igazgatókkal és tanárokkal. Megállapítható, hogy gyakorlatilag
a hozzáállásban pozitív az átalakulási folyamatokhoz vannak kérdések, amelyek folyamatosan
válaszadásra szorulnak. Életrajza elolvasható Gyomaendrőd honlapján inkább a feladatról beszél. A
feladat kettős, fenntartási és működtetési kötelezettség. Abban az esetben, ha az önkormányzatok úgy
nyilatkoznak, hogy a tankerületre bízzák a működtetést – mely jelenleg még folyamatban van, nem
zárult le. Január 1-től fog működni teljes hatáskörrel a tankerületi igazgatóság erre az időszakra
pontosan tudni fogják a feladatukat is. Jogszabály foglalkozik az átadás-átvétellel, mely határidős
feladatokat ró a tankerületi igazgatóságokra, hivatalokra és iskolákra. Kérésre a Képviselő-testület
felé, hogy ruházza fel olyan jogkörrel a polgármestert, hogy ezt a szerződést aláírhassa, mivel a
határidő december 15-e, mely rendkívül rövid.
Várfi András polgármester hozzátette, amennyiben nem dönt most a Képviselő-testület akkor
rendkívüli ülést kell majd összehívni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a szerződés tartalmát mikor ismerhetik meg?
Fekécs László válaszában elmondta, hogy a szerződés tartalma vélhetően már a hét folyamán
megismerhetővé válik, ugyanis jelen pillanatban a városok szövetsége véleményezi, ezt követően a
Belügyminisztériumhoz kerül, és a minisztérium fogja felkérni az Önkormányzatokat, hogy a
szerződésnek megfelelően hajtsák végre az átadás-átvételi folyamatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy jogszabály valóban szabályozza az átadás-átvételi
feladatokat. Nincs akadálya annak, hogy a Képviselő-testület megismerje ezt a szerződést, hiszen
amikor az előkészítés történik, akkor megküldjük a képviselők részére, ezt követően kérdést lehet
feltenni.
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Ha olyan véleményt, észrevételt juttatnak el a képviselők, akkor polgármester úr összehívja a
rendkívüli testületi ülést és ott meg lehet vitatni. Sok vitára nincsen lehetőség, hiszen a törvény
egyértelműen szabályozza az átadási elemeket. A köznevelési törvény végrehajtási tárgyában kiadott
jogszabályok pedig a gazdasági folyamatok átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat szabályozzák,
ezzel kapcsolatban a szándéknyilatkozatot az önkormányzat elküldte.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a felhatalmazásról,
amennyiben a kiküldött szerződéssel kapcsolatban nincs egyetértés akkor rendkívüli Képviselőtestületi ülés kerül összehívásra.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
608/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. Törvény alapján felhatalmazza Várfi András polgármestert a közoktatási
intézmények állami fenntartásba történő átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően Várfi András polgármester bemutatta Dr. Varga Edit orvosnőt, aki a 8. háziorvosi
körzetet Dr. Palya József körzetét veszi át.
Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos megköszönte a bemutatkozási lehetőséget valamint
megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy biztosította a feltételeket és hozzájárult Dr. Varga Edit
Gyomaendrődön történő letelepedéséhez. Nagy szerepet fog kapni és a képzettsége alkalmassá is teszi
ezeknek a feladatoknak az ellátására.
Dr. Varga Edit bemutatkozásában előadta, hogy Békéscsabáról érkezett, megköszönte a
gyomaendrődi lakhatási lehetőséget. 2008-ban végzett Szegeden az orvosi karon általános orvosként,
2008-ban felvételt nyert háziorvosi rezidensi képzésben, a képzés végén a licenc vizsgát is
megszerezte. Tavasszal fog tudni szakvizsgázni. Megköszönte a lehetőséget szeretne minél hamarabb
beilleszkedni, megismerni a betegeket illetve a várost.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozást, megkérdezte, hogy a napirendi pontok
tárgyalása előtt van e még valakinek észrevétele?
Fülöp Zoltán elmondta, hogy az elektronikus sajtóban az elmúlt napokban megjelent egy hír a járási
hivatalvezetőkkel kapcsolatban. A Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára
Rétváry Bence tett egy nyilatkozatot, mely szerint kiválasztották a 175 járási hivatalvezetőt.
Megkérdezte jegyző úrtól, hogy lehet e már tudni ki lett a gyomaendrődi járási hivatal vezetője?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy ehhez a nyilatkozathoz a hozzáférés mindenki
számára egyenlő. Még nem tudható, ki lesz a járási hivatal vezetője.
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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
609/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 309/2012. (V. 31.), 397/2012. (VI. 28.), 399/2012.
(VI. 28.), 401/2012. (VI. 28.), 402/2012. (VI. 28.), 420/2012. (VII. 31.), 421/2012. (VII. 31.),
436/2012. (VIII. 30.), 452/2012. (VIII. 30.), 482/2012. (IX. 5.), 500/2012. (IX. 27.), 502/2012.
(IX. 27.), 503/2012. (IX. 27.), 504/2012. (IX. 27.), 505/2012. (IX. 27.), 506/2012. (IX. 27.),
507/2012. (IX. 27.), 510/2012. (IX. 27.), 512/2012. (IX. 27.), 522/2012. (IX. 27.), 523/2012.
(IX. 27.), 529/2012. (IX. 27.), 535/2012. (IX. 27.), 538/2012. (IX. 27.), 539/2012. (IX. 27.),
540/2012. (IX. 27.), 541/2012. (IX. 27.), 548/2012. (X. 11.), 549/2012. (X. 11.), 550/2012. (X.
11.) 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 vett igénybe illetve
november 20-án 1 nap szabadságot, illetve december 27-28-án kíván 2 nap szabadságot 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
610/2012. (XI. 29.) 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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
611/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Várfi András polgármester
2012. november 6. napjától, november 10. napjáig 5 munkanap, november 20-án 1 munkanap
szabadságot töltött le, valamint 2012. december 27 napjától december 28. napjáig 2 munkanap
szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a Képviselő-testület 2012. február 15-én fogadta el a
város 2012. évi költségvetését, melyet az előterjesztésben szereplő tervezet a következők szerint
módosít. A költségvetési főösszeg 15.480 e Ft összeggel nőtt. A főbb előirányzat változások a
következők voltak: a költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások és a kötött
felhasználású normatív támogatások közé a július havi normatíva lemondásunk 2.082 e Ft, valamint a
Margaréta Óvoda szeptember 1-től megigényelt 4.437 e Ft normatív támogatása. A Képviselő-testület
határozata alapján megtörtén ez év szeptember 1. napjától a Varga Lajos Sportcsarnok
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működtetésének átadása a Zöldpark Kft részére, illetve az intézményeknél a saját bevétel növekedések
illetve a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
A Pénzügyi Bizottság megalkotásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
30/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.675.322 E Ft. Ezen belül a 2011.
évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 593.217 E Ft, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.669 E Ft részletezve az 2.,
2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.592.125 E Ft, ezen belül a
személyi juttatás 1.104.197 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 284.017 E Ft, dologi kiadás
735.818 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 460.874 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.219 E
Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 414.590 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 142.311 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.282 E
Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.654 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft,
hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a
5. melléklet mutatja be.
4. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 622.060 E Ft.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. november 30.
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Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. Napirendi pont
Beszámoló a kötvény 2012. III. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület a 2011. decemberi ülésén hozott döntése
értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső
szakértő szolgáltatást igénybe venni. A testület létrehozott egy 3 főből álló munkacsoportot, akik ezt a
feladatot ellátják, koordinálják, illetve a döntéseket meghozza. 2008. február 27-én 6.316 CHF
értékben bocsátott ki az önkormányzat kötvényt zárt körben. A kamatfizetéseket a törlesztéseket és a
felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrás összege
743.817 e Ft, 2012. március 31-én pedig 651.243.498 Ft június 30-án 665.431.850 Ft. A rendelkezésre
álló forrás az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél került lekötésre. 2012. szeptember 30-án
esedékes törlesztő részlethez a kamatfizetéshez szükséges 443.523 Ft CHF megvásárlása a Raifeissen
Banknál történt. 2012. augusztus 9-én 231.75,-Ft árfolyamon történt a vásárlás. A kamatfizetést és a
törlesztést követően az önkormányzat devizaszámláján 921.44 CHF állt rendelkezésre. 2012. január 1
és március 31. között 15.658.924,-Ft hozam realizálódott, április 1 és június 30- között 14.188.353,-Ft
a harmadik negyedévben pedig 4.134.903,-Ft. Ez ebben az évben 33.982.180,-Ft összesen. A vizsgált
időszak végén a kötvényből betét formájában 564.944 e Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
A beszámolót a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
612/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kötvényforrás 2012.
III. negyedévi alakulásáról készített beszámolót.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető előadta, hogy a 2013. évi költségvetési koncepció
összeállítása még több bizonytalansági tényezőt tartalmazott, mint az előző években. A parlament a
nyári ülése során tárgyalta a 2013. évi költségvetési törvénytervezetet, majd ezt követően több mint
300 módosító indítvány érkezett. A koncepció készítésének időszakában egy módosító indítványt sem
fogadott el a parlament, tehát mind az intézmények, mind a hivatal számára a törvénytervezet mellett
csak módosító indítványok álltak rendelkezésre és ezek alapján próbálták megbecsülni azt a bevételt,
amiből az önkormányzat a következő évben gazdálkodni tud. A másik fontos tényező, ami sok
bizonytalanságot hordoz magában, hogy ténylegesen nem tudható, hogy 2013-ban kinek a feladata
lesz az oktatási intézményi vagyon működtetése. Az egyértelmű, hogy január 1-től a fenntartója
ezeknek az intézményeknek az állam lesz, de a vagyon működtetése még nincs eldöntve.
Főszabályként ez az önkormányzatok kötelező feladata lenne, de ehhez a központi költségvetés forrást
nem biztosít. Az állam azt mondja, hogy az önkormányzatok teljes egészében saját bevételeikből
oldják meg ezt a feladatot.
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Gyomaendrőd novemberben elküldte azt a szándéknyilatkozatot a Magyar Államkincstár részére
miszerint mi úgy látjuk, hogy önerőből nem vagyunk képesek működtetni ezt a vagyont. Jelenleg a
szándéknyilatkozat illetve ennek a mellékleteinek a feldolgozása folyamatban van, még nem tudható
az állam álláspontja. A harmadik jelentős változás a következő év gazdálkodása tekintetében, hogy
megszűnik az eddig megszokott normatív alapú finanszírozás és feladatalapúvá válik. Tehát ha egy
adott területen sikerülne megtakarítást eszközölni nem lesz lehetőség arra, hogy más feladat
finanszírozásához átcsoportosítsuk. A bevételek köre a korábbi finanszírozási rendhez képest jelentős
változásokat takar. Az önkormányzati hivatal működésének támogatás az eddigi években ilyen
támogatási formával nem találkoztunk, 2013-tól az állam dolgozóként 4.580.000,-Ft támogatást fog
biztosítani ebből kell finanszírozni a béreket, járulékokat, illetve a hozzá kapcsolódó dologi
kiadásokat. Januártól Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések közös hivatalt fognak
működtetni, a módosító indítvány alapján ki lehetett számolni, hogy mennyi lesz ennek a közös
hivatalnak az elismert hivatali létszáma, ez 33,25 fő, tehát azt jelenti, hogy az állam ekkora létszámra
biztosítja a támogatást. Gyomaendrőd vonatkozásában a koncepció 42 hivatali dolgozóval számolt a
két kistelepülés pedig további 6 főt szeretne erre a feladatra megtartani. Csárdaszállásnak a közös
hivatal működésének a finanszírozásához körülbelül 7,9 M Ft kiegészítést kell biztosítani, Hunyának
pedig 9,2 M Ft-ot. Újabb kategória a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás. Ide tartozik a
zöldterület fenntartás a közutak, köztemetők illetve a közvilágítás támogatása. Kihangsúlyozta, hogy
ami a koncepcióban szerepel összeg ezekre a feladatokra az egy becsült összeg, ugyanis ezen feladatok
támogatása két részből fog összetevődni, lesz egy alaptámogatás ahol a 2011. évi beszámoló
tényadatait veszik alapul, viszont tartalmaz majd egy számított támogatás részt is, aminek a
meghatározása jelenleg még nem ismert. Fontos megemlíteni a beszámítás összegét. A két támogatási
formánál kiszámolták, hogy körülbelül 128 M Ft támogatás járna csak Gyomaendrőd esetében a
hivatal működtetésére és 70 M Ft a település üzemeltetésre, az így meghatározott támogatási
összegeket csökkenteni kell az önkormányzati elvárt bevétellel, ami nem más mint a 2011. évi
iparűzési adó alapnak a 0,5%-a ez Gyomaendrőd esetében 62 M Ft-os mínuszt jelent. Egyéb kötelező
önkormányzati feladatok támogatása jogcímen 2.500,-Ft támogatás jár lakosonként a településnek,
mely 38 M Ft-os támogatást jelent, viszont ebből a keretből rengeteg kötelező feladatot kell
finanszírozni.
Az oktatási intézményi vagyon működtetésére 155 M Ft-ot építettünk be a koncepcióba, ez az az
összeg, amely ténylegesen tartalmazná az intézményeknek a dologi kiadásait, valamint a pedagógusok
illetve az oktatást-nevelést segítő dolgozókon kívüli dolgozók bérét, járulékát. A következő évtől az
önkormányzat a köznevelés tekintetében fő feladata az óvodai ellátás. A kistérségi óvodánk jelenleg
önállóan működő intézményként funkcionális. Az óvoda a következő évben a pedagógusok illetve az
oktatást nevelést segítő dolgozók bérét és járulékát teljes egészében meg fogja kapni az államtól. A
dologi kiadások finanszírozása pedig gyereklétszám arányában fog történni 54.000,-Ft támogatást fog
gyerekenként biztosítani. A koncepcióban nem építettek be ennél több dologi kiadást. Egyedül az
óvodai kisegítő dolgozók bérét és járulékát nem fogja finanszírozni az állam.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása kategóriába tartozik az önkormányzati segélyezés, a
családsegítő illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok támogatása. A
családsegítő az önkormányzatnál maradt feladat vonatkozásában nem fog kiegészítő támogatást
igényelni. A Gondozási Központ az első kalkuláció alapján 24-25 M Ft kiegészítésre szorul, de a
változások valószínű kedvezően fognak hatni az önkormányzati kiegészítő támogatás összegére. A
kulturális feladatok támogatásánál 16 M Ft-os támogatásra lehet számolni, ezt az összeget a könyvtári
feladatok ellátására a muzeális intézmények valamint a közművelődés támogatására kell fordítani. Ezt
még növeli a nem kötelező önkormányzati feladatként funkcionáló Tájházi feladat, ami 8 M Ft-os
kiegészítést igényel.
A Városi Egészségügyi Intézmény finanszírozása a TB által történik az Önkormányzat részéről
ugyanaz a 2 M Ft került beépítésre, mint 2012-ben.
Látható, hogy a működési oldal igen jelentős hiánnyal lett megtervezve 390 M Ft. Kiemelte, hogy ez
az összeg tartalmazza a kötvénytörlesztés összegét is, valamint megjelenik 155 M Ft-al az oktatási
vagyon működtetése is.
Fejlesztési hiánnyal nem számoltak, ugyanis azok a fejlesztési elképzelések kerültek a koncepcióba
beállításra, amiről a Képviselő-testület már döntött és forrásként a kötvényt jelölte ki.
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Egy olyan tétel van, amihez konkrét döntés nem kapcsolódik, de az előterjesztés tárgyalása már
folyamatban van, ez az intézmények fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó KEOP-os pályázat, itt 100 M
Ft saját erőt jelöltek meg.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a koncepció
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
613/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2013. évi
költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja
biztosítani:
 A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és
a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
 működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
 biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
 az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján
kell kialakítani.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata II. forduló (zajrendelet, bel- és külterületi holtágak
védelméről szóló rendelet, fák védelméről szóló rendelet)
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a testület az októberi ülésén úgy döntött, hogy hatályon kívül
kívánja helyezni a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló, a bel és külterületi holtágak
védelméről, valamint a fák védelméről illetve a helyi jelentőségű természeti területek és értékek
védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletet egyes rendelkezéseit.
Elkészült a 33/2003 (XII.29) önkormányzati rendelet módosításának a tervezete, melynek záró
rendelkezései tartalmazzák a hatályon kívül helyezésekről a rendelkezéseket.
Az Alkotmánybíróság 2012. november 12-én megsemmisítette a közösségellenes magatartás
jogfogalmát így a szeptemberben hozott önkormányzati rendeletet is hatályon kívül helyezi.
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet megalkotását javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
31/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2012. november 30-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelet, a Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló
22/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendelet, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2.§, 3.§,
10.§-a és a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. november
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2012. november hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2012. november 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 31/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd természetvédelmi területeinek és védett természeti értékeinek jegyzéke
1.) Erzsébet liget
Helyrajzi száma és megnevezése: 1243/3 közpark
Területe: 48131 m2
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A védetté nyilvánítást indokolja, hogy a zöldterület számos idős, értékes faegyedet tartalmaz, a
faállományt változatos fajok alkotják, leginkább kocsányos tölgyek, de található itt vörös tölgy,
vadgesztenye, magas kőris, hárs, feketedió, stb. Gyoma első községi parkját 1892-ben a tájképi kertek
mintájára alakították ki, melynek főbb útvonalai, növénycsoportjai napjainkban is megtalálhatók. A
liget egésze a város lakóinak kedvelt pihenőhelye, melyet a természetvédelem céljainak szem előtt
tartásával, megfelelő fenntartási terv alapján hosszútávra biztosítanunk kell.
2.) Népliget
Helyrajzi száma és megnevezése: 6240/2 közpark
Területe: 20270 m2
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A védetté nyilvánítást indokolja, hogy a zöldterület beállt növényállománya idős, értékes fafajokat
tartalmaz (kocsányos tölgy, vadgesztenye, stb.). A Népliget városunk egyik legfontosabb rekreációs
területe.
3.) kettős hársfasor (Tilia sp.)
Termőhely: Hősök útja
Az érintett terület helyrajzi számai: 671, 672, 673
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Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A védetté nyilvánítást indokolja, hogy a mézelő hársfákat a gyomai I. világháborús hősi halottak
emlékére ültették 1932-1933. körül, így e fák történelmünkről tanúskodnak.
4.) kocsányos tölgy (Quercus robur)
Termőhely: Liget Fürdő gépháza melletti terület
Az érintett terület helyrajzi száma: 1293/5
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
A védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, mintegy 140 éves fa
fenntartásának biztosítása.
5.) piramis tölgyek (Quercus robur ’Fastigiata’)
Termőhely: Református templom kertje
Az érintett terület helyrajzi száma: 1596/1
Terület tulajdonosa: Református Egyház
Kezelője: Református Egyház
A védetté nyilvánításukat indokolja, hogy az 1791-1813 között copf stílusban épített református
templom műemléki környezetében álló piramistölgyek településünk kiemelt kultúrtörténeti jelentőségű
természeti értékei.
4
6.) szelídgesztenyék (Castanea sativa)
Termőhely: Torzsási holtág belső partja
Az érintett területek helyrajzi számai: 0390/5, 16242-16270 hrsz-ú zártkertek
Területek tulajdonosai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, magánszemélyek
Kezelői: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, érintett földtulajdonosok
A szelídgesztenyefákat 1920. táján a Torzsási-holtág belső partján három sorba rendezetten ültették.
Számuk egyre fogyatkozik. Védetté nyilvánításukat indokolja, hogy a száraz alföldi klímában ezek a
különleges fajú, idős fák kiemelt természetvédelmi oltalomra érdemesek.
5
7.) kocsányos tölgy (Quercus robur)
Termőhely: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény udvara
Az érintett terület helyrajzi száma: 1602
Terület tulajdonosa: Magyar Állam
Kezelője: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
A védetté nyilvánítás indoka a különleges magasságú és törzsvastagságú, mintegy 140 éves fa
fenntartásának biztosítása.
6
8.) gimnázium idős faállománya (Hősök útja 46)
Termőhely: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvara
Az érintett területek helyrajzi számai: 687, 674
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A gimnázium udvarán található faállományban idős koruk, egészséges állapotuk és változatos fafajuk
alapján legértékesebbek a lánykollégium mögötti parkrészben található (a megalapozó felmérésen 115 és 24-33 sorszám alatti fák), valamint a könyvtár épülete mögötti (a megalapozó felmérésen 80-85
sorszámmal feltüntetett) fák. Az előbbi, kiemelten értékes fák teljes területtel, az utóbbi város és
köztéri park jelentőségű fák közvetlen élőhelyükkel védett.
5. Napirendi pont
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.) KT
rendelet módosítása I. forduló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a városban a Mobilbusz Kft végzi a helyi járatú autóbusz
közlekedés üzemeltetését. A Kft javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának 2013. január 1-től
esedékes évi változására, illetve kéri az önkormányzati támogatás mértékének emelését, mely 2012.
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évben 1.403.000,-Ft, 2013-ra 1.450.000,-Ft-ot igényelne. A Pénzügyi Bizottság illetve a
Városüzemeltetési Bizottság is 2. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja, azzal, hogy kerüljön
kimutatásra az éves és a havi jegy és bérleteladásnak a mennyisége.
Lehóczkiné Tímár Irén javasolta, hogy a következő ülésre vizsgálják meg a lehetőségét a ridegvárosi
járat beindításának. Javasolná azt is, hogy különösen azt a lehetőséget járják körbe, amikor a járat
öregszőlőbe megy, illetve jön vissza, hogy akkor bekanyarodna a ridegvárosra.
Poharelec László kérte, hogy szerepeljen a döntési javaslatban, hogy a 2. fordulónál vegyék
figyelembe a jövő évi költségvetést. Véleménye, hogy a kedvezményes bérlet ára lehetne egy diszkó
belépő ára és akkor már 400.000,-Ft-ot lehet spórolni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elhangzott javaslatok mind bevehetők a rendelettervezetbe, hiszen ez az első forduló volt, kérte, hogy ennek megfelelően tárgyalják a bizottságok a
következő alkalommal, illetve kérte az előterjesztőt, hogy annak megfelelően készítse el az
előterjesztést. Kérje, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
614/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló 4/1991 (III.29.) KT rendelet módosítását II fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja az alábbiak szerint:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy
ára:

200,-Ft
3.100,-Ft
620,-Ft

Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása I. forduló

Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök előadta, hogy a járási rendszer kialakítása következtében
szervezeti és hatásköri változások következnek be 2013. január 1. napjával. Az ápolási díjjal
kapcsolatos hatáskörök átkerülnek a járáshoz, ezért az erre vonatkozó szabályozást szükséges törölni a
rendelet normaszövegéből. A másik változás a 2013. évi költségvetés koncepció készítése során az
állami normatíva csökkenés miatt szükséges prioritást felállítani az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatai között. Az önkormányzatoknak nem kötelező feladatellátásai közé tartozik a
méltányossági közgyógyellátás valamint az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása. A méltányossági
közgyógyellátásról tudni kell, hogy 2008-ban vezette be az önkormányzat, melynek biztosítása 2 M Ft
önkormányzati forrást igényel. A támogatást igénybe vevők száma magas, évente 60 főre tehető,
megszüntetése esetén a magas gyógyszerköltségekkel bíró ügyfelek nem maradnának teljesen
támogatás nélkül, mert lehetőségük lenne az átmeneti segély igénybevételére. Az adósságkezelési
szolgáltatást a Térségi Humánsegítő Szolgálat együttműködésével biztosította. Körülbelül évente 1,5
M Ft saját erőt igényelt. Az elmúlt évek statisztikájából megállapítható, hogy 2010-ben 114 2011-ben
93 2012. novemberig 22 ügyfélnek állapítottak meg adósságkezelési támogatást.
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A kérelmezők száma drasztikusan csökkent melynek oka, hogy ha az ügyfelek adósságspirálba
kerülnek már ezzel a segítséggel sem ebből kilábalni így nem is kérik ezt a támogatást. 2010. óta
adósságkezelésbe bevont személyek közül 33 személy esetében eredménytelenség miatt
megszüntetésre került a támogatás, hiszen nem tudták az általuk vállalt mértékben teljesíteni a tartozás
törlesztését. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezekben az esetekben az előrefizetős mérőkészülékek
jelenthetik. Támogatásként igénybe vehető a lakásfenntartási támogatás melyet legtöbb ügyfél igénybe
is vesz.
Önkormányzatunk 2012 áprilisában élt a szociális törvény adta lehetőséggel az aktív korúak ellátása
valamint a normatív lakásfenntartási támogatás esetében további jogosultsági feltételként előírta a
lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. Rendeletünkben igen szűk körben határoztuk meg, hogy
mit értünk lakókörnyezet rendezettségen. A Kúria Önkormányzati Tanács 2012 szeptemberében
Érpatak esetében felülvizsgálta a szociális rendeletét a lakókörnyezet biztosítása tekintetében és
határozatában törvényesnek találta a helyi önkormányzat lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó
előírásait. A helyi rendelet széleskörűen határozta meg az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságát
biztosító kötelező elvégzendő feladatokat a szóban forgó helyi rendelet előírta, hogy a kérelmezőnek
be kell tartani az állattartásra vonatkozó szabályokat, a közszolgáltatásokat szabályosan kell
vételeznie, nem halmozhat fel díjhátralékot, az ingatlan udvarán szeméttároló edényt kell elhelyezni,
illetve a csapadék és szennyvízszabályozások szerinti elvezetéséről gondoskodni kell. Ezért szükséges
a helyi rendeletünket az előírásokkal kiegészíteni.
Az Ügyrendi Bizottságnak az volt a javaslata, hogy a méltányossági közgyógyellátás megszüntetését
semmiképpen nem javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az 1 döntési
javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
615/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) Gye. Kt. rendelet módosítását az alábbiak szerint:
 a járási rendszer kialakítása következtében szervezeti és hatásköri változások miatt 2013.
január 1. napjával az ápolási díjra vonatkozó szabályozást törölni kell a rendelet
normaszövegéből,
 az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése 2012. december 31. napjával a szűkülő
önkormányzati források miatt,
 a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok bővítése a Kúria Önkormányzati
Tanácsa 5051/2012/6. számú határozatával összhangban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a rendelet normaszövegét a
felülvizsgálat szerint készítse el a Képviselő-testület 2012. decemberi ülésére.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. 2012. évi többlet működési támogatás igénye
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a Liget Fürdő Kft ügyvezetője kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez mely szerint, ahhoz, hogy a fürdőnek év végén ne legyenek likvid problémái 5
M Ft kiegészítő támogatást igényel. Jelenleg 30.153 e Ft támogatást már biztosítottunk a fürdő részére.
A Pénzügyi Bizottság 5 M Ft keretösszegig javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton Dániel hozzátette, hogy bizottsági ülésen ügyvezető úr 3-5 M Ft-ot mondott, ezért a maga
részéről 3 M Ft-ot javasol.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy egyeztetett a könyvvizsgálóval, akinek az volt a javaslata,
hogy a 3 M Ft elegendő, hogy a fürdő ne forduljon veszteségbe a 2012. év gazdálkodása során.
Felhívta a figyelmet a de minis támogatásra, ezen belül is szükséges tisztázni a közszolgáltatási
szerződés tartalmát a fürdő esetében, hiszen csak az nem minősül támogatásnak, ami a közszolgáltatás
ellátásához szükséges. Tehát a tulajdonos olyan támogatást adhat az általa üzemeltetett gazdasági
társaságnak, ami közszolgáltatási feladatokat lát el, egyébként az uniós jogszabályokban
meghatározott értékhatár már most sérül ezzel a támogatással. December folyamán szükséges, hogy a
Képviselő-testület elfogadja, illetve megvitassa a közszolgáltatási szerződést.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy hogyan keletkezett ez a hiány?
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, igaz, hogy ebben az évben is több mint 30 M Ft
támogatást kapott a fürdő, de ebben az évben arra használták fel, amire kapták, tehát ebből a 12 M Ftot visszafizették, mint bérleti díjat. Az elmúlt évek során ez nem történt meg, hanem a 33 M Ft
működési felhasználásra került. Tehát gyakorlatilag a fürdőnek 18 M Ft volt az a támogatása,
amelyből működését kellett, hogy finanszírozza a bevételein kívül. 2012. február 2-án mikor volt a
költségvetési tárgyalás, már akkor jelezte, hogy ez az összeg megítélése szerint kevés lesz.
Bármennyire is próbálnak takarékoskodni 30 M Ft-ról 18 M Ft-ra ugrani egyből, nem valószínű, hogy
ezt a fürdő tudja hozni. Egészen eddig nem volt problémájuk. Ahhoz, hogy év végén a fürdőnek ne
legyenek olyan fizetési gondjai, hogy számlákat, bért vagy járulékot ne tudjon kifizetni, ehhez van
még szükség 5 M Ft-ra, így a működési támogatás 23 M Ft lenne. Valóban igaz, amit a könyvvizsgáló
említett, hogy 3 M Ft-os támogatással már valószínűleg nem lenne veszteséges, viszont van még egy
napirendi pont, amelyben a kölcsöntörlesztésnek a 10 M Ft-ja szerepel, mely úgy jelenik meg a
fürdőnél, mint eredménynövelő bevétel, de ebből nem tudnak számlákat fizetni. Tehát, hogy ne legyen
olyan kifizetetlen számla, ami miatt esetleg mégiscsak átfordul veszteségbe a fürdő ezért szükséges az
5 M Ft. Elmondta továbbá, hogy ebben az évben olyan kiadásaik voltak, amelyek egyébként nem
feltétlen a működéssel kapcsolatban léptek fel például a 2010-es év miatt felvett 25 M Ft hitel, amely a
2011-es év rájuk maradt tartozásait volt hivatott rendezni, annak ebben az évben 2 M Ft kamatja volt.
Ezen kívül végre kellett hajtani az elvárt béremelést, amely szintén megterhelte a költségvetést. A
gazdálkodással kapcsolatban, amit lehetett a fürdő maximálisan hozta.
Marton Dániel megkérdezte, hogy mit jelent az elvárt béremelés?
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, hogy a kivezetett adókedvezmények miatt és emiatt
csökkent nettó béreket olyan szintre kellett felhozni, mint amennyi keresete volt 2011-ben. Erre azért
volt szükség visszamenőleg január 1-el, mert egyébként nem lehetett volna pályázni.
Márjalaki József hangsúlyozta, a Pénzügyi Bizottság szigorú elszámolást kért a fürdőtől, amennyiben
a fürdő által kért 5 M Ft-os keretösszeget megadják részére. Lehet, hogy a könyvvizsgáló szerint
elegendő 3 M Ft, de ha keretösszegről beszélünk és rendezi a fürdő szigorú elszámolás alapján a
tartozásokat és ha a 3 M Ft felett még szükséges akkor az folyósítható nem kell rendkívüli ülést
összehívni, mert keretösszegben állapodnak meg.
Vass Ignác ügyvezető hozzátette, a bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem akarják lehívni az 5 M Ftot, hanem ahogy szükségessé válnak a kifizetések úgy igényelnék, annak függvényében mellékelve a
számlát.
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Várfi András polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság döntési javaslatával szemben van
két módosító indítvány. Az egyik Marton Dániel által ismertetett 3 M Ft összeg, a másik pedig
Márjalaki József által előadott, hogy az 5 M Ft keretösszeg legyen, de az elszámolás függvényében
derül majd ki, hogy mennyire lesz szükség.
Marton Dániel fenntartotta módosító indítványát azzal, hogy a 3 M Ft is keretösszegként szerepeljen.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a 3 M Ft támogatásról keretösszegként.
A képviselő-testület 5 igen 6 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
616/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Marton Dániel képviselő
módosító javaslatát, amely szerint a Liget Fürdő Kft. 2012. évi többletműködési támogatás
igényként 3 M Ft keretösszeget állapítson meg a Képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az 5 M Ft támogatásról keretösszegként.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
617/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. részére 5
millió Ft összegű többletműködési kerettámogatást biztosít. A támogatás lehívásakor minden
esetben csatolni szükséges az igénylést alátámasztó dokumentumokat. A támogatás forrása: a
2012. évi költségvetési rendelet tartalékai között a Fürdő által felvett forgóeszköz hitel
visszafizetésére elkülönített keret. A költségvetési rendelet soron következő módosításakor az
5 millió Ft kerüljön átcsoportosításra a felhalmozási tartalékok közül a működési célú
pénzeszköz átadások közé.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
8. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. által 2011. évben felvett működési hitel rendezése, átütemezése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén hozzájárult a Liget
Fürdő Kft 25 M Ft összegű hitelfelvételéhez és vállalta a hitel futamidejére, a hitel összegére a
betétfedezet biztosítását. A hitel visszafizetésének határideje 2012. november 30. Az ügyvezető 2012.
november 14-én kelt kérelmében jelezte, hogy saját forrásból a hitel visszafizetését nem tudják
megvalósítani, ezért három alternatívát vázoltak fel a jelen előterjesztésbe. Az első, hogy az
önkormányzati támogatás nyújtása a törlesztés fedezetére, a második, hogy az önkormányzat, mint
kezes törleszti a Liget Fürdő Kft hitelét, illetve a harmadik lehetőség, hogy a pénzintézet felé határidő
módosítást kezdeményez a törlesztésre. A Kft a szakértői vélemények alapján azt a megoldást
javasolja az önkormányzat felé, hogy a fennálló hiteltartozásból 10 M Ft-ot rendezzen a pénzintézet
felé, illetve kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a fennmaradó 15 M Ft fizetési
határidejének módosítási kezdeményezéséhez. A javasolt visszafizetési határidő 2013. június 30.
lenne. Ebben az esetben az Önkormányzatnak szintén vállalnia kell a fennmaradó 15 M Ft-ra a
kötvényforrás terhére a biztosítást.
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A szakértői vélemények alapján a 10 M Ft, amit az önkormányzat teljesít a fürdő helyett maradhat
önkormányzat felé fennálló tartozás illetve a tulajdonos dönthet a tartozás elengedéséről is. Ha az
önkormányzat tartozásként kezelné az összeget a fürdő veszteséges évet zárna, ami nem elfogadható a
pályázat szempontjából. Az elengedett tartozás a fürdő arányszámát nem befolyásolja, mert egyszeri
jellegű, illetve mert nem éri el a várható realizálódó adóköteles és adómentes árbevétel 10 %-át.
Ugyanakkor, mint rendkívüli bevétel, hatással lesz a fürdő eredményére, azaz társasági adófizetési
kötelezettséget fog generálni. A fürdő kérelme alapján ez az alternatíva kisebb kötelezettséget jelent a
Kft számára, mint a szükséges összeg támogatásként történő biztosítása. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztés, és a döntési javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
618/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől 2011. december
12-én felvett 25 millió Ft összegű forgóeszköz hitelből, mint fedezetnyújtó 2012. november
30-án visszafizet a pénzintézet felé 10 millió Ft-ot. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Liget Fürdő Kft. kezdeményezze a hitelt nyújtó pénzintézet felé a
fennmaradó 15 millió Ft összegű hitel átütemezését 2013. június 30-ai lejárattal. Az
Önkormányzat vállalja a hitel futamidejére a kért hitelösszeg 100%-ára a betétfedezet
biztosítását a rendelkezésre álló kötvényforrásból. A betétfedezet hozama feleljen meg a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékének.
2. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. köteles a hitel átütemezése miatt felmerülő valamennyi
költséget saját költségvetéséből finanszírozni. A Fürdő feladata a 2013. évi költségvetéséből
az esedékes kamatfizetések összegének rendezése, illetve olyan gazdálkodást folytatni és
intézkedéseket hozni, mely lehetővé teszi a felvett hitel saját költségvetésből történő minél
nagyobb mértékű kigazdálkodását.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. november 30-ával a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft. esedékes forgóeszköz hiteléből 10 millió Ft összegű törlesztést teljesít az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet felé. A törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város
Önkormányzata felé a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tartozásának összege 10 millió Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft-vel szembeni 10 millió Ft összegű
követelését megszűnteti, a tartozást elengedi.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Vass Ignác ügyvezető
9. Napirendi pont
A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi tevékenységről szóló
törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében – eljárásrend
meghatározása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a szerződéseknek vannak tartalmi követelményei, melyeknek
január 1-től érvényesülni kell. A hivatal megvizsgálta a jelenleg érvényben lévő házi, házi gyermek
valamint fogorvosi szerződéseket és megállapította, hogy a Dr. Petrikó Attillával kötött szerződésen
kívül az összes szerződést módosítani kell. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület
számára feladat ellátási szerződések felülvizsgálatára határozati javaslat szerinti eljárásrendnek a
meghatározását. A bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a háziorvosok ügyeleti rendben való
részvételét a szerződések felülvizsgálata során rendezni kell.
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A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló EÜM rendelete szerint a
háziorvos feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek
szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel. Településünkön központi ügyeleti formában történik az
ügyeleti feladatellátás, mely 580 e Ft/ hónap önkormányzati támogatást igényel. Az ügyeleti
feladatellátás költséghatékonyságának növelése érdekében át kell tekinteni a feladatellátás módját
tekintettel arra, hogy a háziorvosnak a jogszabály erejénél fogva kötelezően részt kell venniük az
ügyeleti feladatok ellátásában.
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
619/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi feladat-ellátási
szerződések felülvizsgálatára - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében – az alábbi eljárásrendet
határozza meg:
1. A Hivatal 2012. december 3. napjáig elkészíti az egyes szerződés-módosító tervezeteket,
tekintettel a háziorvosok ügyeleti feladatok ellátásában való részvételére.
2. Dr. Varga Imre ügyvéd valamint a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr.
Torma Éva 2012. december 6. napjáig véleményezi az egyes szerződés-tervezeteket.
3. A Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésén az előzetes véleményezést követően
jóváhagyja a szerződéseket, és utasítja Várfi András polgármestert a szerződések aláírására.
4. 2012. december 31. napjáig a törvényi előírásoknak megfelelő szerződések aláírása.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Tájékoztatás a felnőtt háziorvosi körzetek módosításával kapcsolatos egyeztetésről
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető előadta, hogy Önkormányzatunk augusztusban elhatározta,
hogy elvi döntést hoz arról, hogy él a körzetösszevonás lehetőségével. Az elmúlt időszakban október
8-án lezajlott a háziorvosokkal egy egyeztető megbeszélés, melyen az érintett háziorvosok
egyetértettek abban, hogy a 8 körzetből 7 körzet legyen kialakítva. Véleményük szerint az
előterjesztésben szereplő körzetek nem arányos lakosságszámmal rendelkeznek, ezen dolgozik
jelenleg a hivatal, hogy ezt kialakítsa. A bizottsági ülésen került sor a második egyeztető
megbeszélésre, itt is jelen voltak a háziorvosok, itt is a lakosságszámmal nem egyezetek, így a
bizottság azt a döntést hozta, hogy most ne döntsön még a Képviselő-testület a körzetösszevonásról,
hanem még legyen egyeztető fórum, és amikor kialakul a konszenzus a háziorvosok és az
önkormányzat között, akkor kerüljön sor a rendelet megalkotására.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
620/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatását a felnőtt
háziorvosi körzetek módosításával kapcsolatos egyeztetésről.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Megállapodás megkötése Dr. Palya József háziorvos rendelőjének átadásával kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az önkormányzat tudomásul vette Dr. Palya József
bejelentését, mely szerint 2012. december 31-el befejezi háziorvosi tevékenységét. Ezzel egyidejűleg a
Képviselő-testület megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi
körzetet 2013. január 1. napjától működtesse. Megbízást kapott továbbá az intézmény, hogy a rendelő
átadásával kapcsolatos megállapodást készítse elő a novemberi ülésre tekintettel az önkormányzat és
Dr. Palya József között fennálló feladatellátási szerződésre. Az intézmény a rendelő felszereltségét
október 30. napján felvett leltár során felmért és az ott tapasztaltak alapján készítette el a rendelő
átadásáról szóló megállapodás tervezetet. A rendelő tárgyi minimum feltételeinek biztosítása illetve a
feladatellátási szerződésre 993 e Ft összértékű orvosi eszköz megváltására köteles az önkormányzat.
Továbbá kimutatta, hogy a minimum feltételek biztosításához milyen eszközök beszerzésére van még
szükség, ennek összköltsége 480 e Ft.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
621/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete VI. 4445-7/2002. iktatószámú, 2002.
augusztus 21. napján kötött feladat-ellátási szerződésre tekintettel, valamint a 2012. október 31. napján
felvett leltár alapján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének átadására az alábbi
megállapodást köti:
Megállapodás
8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelő felszerelésének átadásáról
Amely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András
polgármester ( továbbiakban: Átvevő),
másrészről:
Egészségmegőrző Családorvosi Bt. (5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 14/1., képviseli: Dr. Palya József
háziorvos (továbbiakban: Átadó), között az alábbi napon és feltételekkel.
Felek a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 590/2012.(X.25.) számú határozata értelmében
megállapodnak, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény által, 2012. október 30-án készített leltárral
felvett, a háziorvosi rendelő tárgyi minimum feltételeinek megfelelő eszközöket, a közösen
meghatározott áron Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi és a kiállított számla értékét az Átadónak
átutalja.
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Ssz.
Megnevezés
1.
HEART SCREEN 80 G 3 csatornás EKG*
páciens kábel+hordtáska+kieg.számítógéphez való csatlakoztatáshoz
2.
Sürgősségi orvosi táska
Tartozékok: szívó-taposó, laringoskop,
lélegeztető ballon ( felnőtt+gyerek ),
ollók, csipeszek, garat tubusok
3.
CIRCOTHERM OH300 hőlégsterilizátor**
4.
Számítógép konfiguráció:
Visual Ixdoki szoftver+beteganyag: 151.000 Ft.
Nod vírusírtó: 10.000 Ft.
Naevo TFT monitor: 15.000 Ft.
Xerox 3117. nyomtató: 15.000 Ft.
Szünetmentes tápegység: 5.000 Ft.
Router internethez: 2.000 Ft.
Számítógép: 50.000 Ft.
Számítógép asztal: 12.000 Ft.
5.
Kéztörlő adagoló+folyékony szappan adagoló
6.
Karos orvosi csaptelep
7.
Tárolódobozok:
Nagy tárolódoboz
Közepes tárolódoboz
8.
4 fiókos kartonszekrény
9.
Fa kispolc
10. Kárpitozott szék
11. CANON FC 220 fénymásoló
12. 3 fiókos fa szekrény
13. MIDEA klíma
14. Falépcső ( vizsgálóágyhoz )
15. Nagy falipolc fából
16. Fogószék ( kárpitozott )
17. Fém polc
18. Hűtőszekrény
19. D-CONT PARTNER vércukormérő
Eszközök összesen:

Me. Me. Bruttó e.ár. Bruttó érték össz.
db.
1
300000
300000 Ft.

db.

1

100000

100000 Ft.

db.
db.

1
1

160000
260000

160000 Ft.
260000 Ft.

db.
db.

1
1

2000
10000

2000 Ft.
10000 Ft.

db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.
db.

2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1

2000
1000
10000
1500
3000
10000
10000
70000
1000
2000
2000
2000
2000
4500

4000 Ft.
1000 Ft.
30000 Ft.
1500 Ft.
9000 Ft.
10000 Ft.
20000 Ft.
70000 Ft.
1000 Ft.
2000 Ft.
4000 Ft.
2000 Ft.
2000 Ft.
4500 Ft.
993000 Ft.

*Dr. Palya József háziorvos vállalta, hogy a HEART SCREEN 80 G 3 csatornás EKG időszakos
felülvizsgálatát – saját költségén – elvégezteti, és a megfelelőségi nyilatkozattal együtt adja át az
átvevő részére.
** A CIRCOTHERM OH300 hőlégsterilizátor időszakos felülvizsgálata 2015. évig érvényes.
Gyomaendrőd, 2012. november 29.
……………………..
Átadó

………………………..
Átvevő

Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
622/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM
rendelet, valamint a Városi Egészségügyi Intézmény által 2012. október 30. napján készített
leltár alapján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai
minimum feltételeinek biztosításához 480.000,- Ft önkormányzati forrást nyújt.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
623/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetéséhez szükséges 1.473.000.-Ft költség forrásának a 2012. évi többlet
adóbevételt jelöli ki.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
8. számú háziorvosi körzet háziorvosa részére szolgálati lakás biztosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök előadta, hogy 2013. január 1-től a 8. számú felnőtt háziorvos
praxis folyamatos működtetését az Egészségügyi Intézmény biztosítja. Az intézmény igazgatója
írásban jelezte, hogy Dr. Varga Edit licenc vizsgával rendelkező kolléganővel sikerült megállapodniuk
a hatósági ügyintézést megkezdték. A főorvos asszony azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez,
hogy szolgálati lakást biztosítson a háziorvos számára. A hivatal áttekintette a bérlakás állományt és
megállapította, hogy jelenleg üres szolgálati lakás nem áll rendelkezésre, leghamarabb 2013. február 1.
napjától a Magtárlaposi út 16/2 szám alatti költségalapú bérlakás szabadul fel. A működési engedély
kiadásához szükséges a leendő háziorvosnak gyomaendrődi lakással rendelkeznie, ezért az a javaslata
Képviselő-testület számára, hogy a költségalapú bérlakás szolgálati jelleggel biztosítsák a háziorvos
számára mindaddig, amíg a 8. számú felnőtt háziorvosi tevékenységét ellátja. Az Ügyrendi Bizottság
javasolja az elfogadást.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a második háziorvos váltás fog megtörténni, bízik benne,
hogy hamarosan új háziorvosok fognak még érkezni.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
624/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
16/2. sz. alatti költségalapú bérlakást 2013. február 01. napjától Dr. Varga Edit háziorvos
részére kiutalja addig az időtartamig, amíg a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi
tevékenységet végez.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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13. Napirendi pont
Beszámoló a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2012. évi
tevékenységéről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irént előadta, hogy Dr. Szonda István elkészítette az intézmény szakmai
beszámolóját szakfeladatonként melyben bemutatásra kerültek az épületek állagai az elvégzett
karbantartási és felújítási munkálatok továbbá a szervezeti egységekben megrendezésre került
programok. A beszámolóban olvasható az intézmény pénzügyi személyi és tárgyi feltételeinek a
bemutatása, valamint a jövőre vonatkozó tervek, mely a működés átszervezését és a művelődési ház
fűtés és tetőszerkezetének mielőbbi javítását hangsúlyozza. Az Ügyrendi Bizottság javasolja a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
625/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István
intézményvezető beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2012. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Határ Győző Város Könyvtár üzemeltetésének átszervezése valamint az alapító okiratának
módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta már a Határ
Győző Városi Könyvtár racionális üzemeltetésének a lehetőségét. A költségvetési megszorítások
valamint az alkalmazotti létszám drasztikus csökkenése egyre nehezebbé teszi a könyvtárak
üzemeltetési lehetőségét, mely a nyitva tartási idő drasztikus lecsökkenését eredményezte. Ez azt
eredményezte, hogy Gyomán napi 6 órán, Endrődön délutánonként napi 3,5 óra és hétvégi nyitva
tartás egyáltalán nincs. Az épület megfelelő üzemeltetése érdekében egyre több felújítás és
karbantartási feladatokat kellene elvégezni a fenntartónak, de erre jelenleg nincs forrás.
Mozgáskorlátozott feljáró, mellékhelyiség hiánya a gyomai részen, raktárhiány, rossz minőségű
padozat, vizesedés, penészedés, mely nagyon ártalmas a könyvekre. A jelenlegi gazdasági helyzetben
több alkalommal is felvetődött problémaként, hogy az egyre jobban korlátozott működtetés nem teszi
lehetővé a két könyvtárépület fenntartását és üzemeltetését. A Polgármesteri Hivatal Selyem úti
épületének kialakításával párhuzamosan viszont lehetőség nyílik arra, hogy a könyvtár
üzemeltetésében változás következzen be. Az új épületben a földszinten kialakítható a város közepén
lévő könyvtár helység. A Selyem úti épületben lévő rész 285 m2 + a folyosói terület. Fenntartási
költsége lényegesen kevesebb lenne, mint a jelenleg 562 m2 két helyszínen lévő könyvtár épület
fenntartási költsége. Az új helyszínen történő üzemeltetéssel azonban az intézmény alapító okiratát is
módosítani kell a székhely és telephely megváltozása miatt.
Az Ügyrendi Bizottság a döntési javaslat 1. pontjában a Határ Győző Városi Könyvtár Selyem út 124.
szám alatti üzemeltetésének kezdő időpontjaként javasolja 2013. február 1. napját. Az intézmény
alapító okirat módosítását a döntési javaslat 2. pontja alapján javasolja elfogadásra.
Poharelec László elmondta, hogy továbbra sem értett egyet azzal, mint ahogy szerinte sokan a
városban, hogy a könyvtárat elvigyék az iskolák közeléből és az olvasók közeléből.
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Véleménye, hogy ezen a kisebb területen nem fog megoldódni a könyvek elhelyezése. Vannak más
megoldások. Felvetődött például, hogy az iskolákhoz hozzákapcsolni és az iskolák működtessék, vagy
alapítvány formájában működtetni. Több hónapja felvetődött ez a probléma, de most is egy ad -hoc
módon, mert, hogy abba az épületbe vinni kell és csinálják télben, hóban-sárban könyveket pakolni ezt
nem javasolja. Nem annyira égető a probléma, hogy már januárban pakolni kelljen. Javaslata, hogy
gondolják át és nézzék meg a lehetőségeket. Egyelőre az iskolák közeléből ne vigyék el, és ne vigyék
el onnan ahol tulajdonképpen a lakosság jelentős része lakik.
Fülöp István helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy fontos napirendről tárgyal a Képviselőtestület, hiszen egy városi intézmény tárgyi feltételeinek optimalizálása a cél. A mai helyzet messze áll
ettől az optimálistól. Már évekkel ezelőtt sem jutott volna az eszébe, hogy ez az intézmény
funkciójának megfelelően tudja biztosítani azokat a feltételeket, amelyek egy könyvtárlátogató
számára fontosak.
Mindazok az érvek, amik ismertetésre kerültek az előterjesztésből megállják a helyüket és egy városi
intézménynek optimális helyen, optimális tárgyi feltételek megteremtésének szándékával való
döntésre sarkallják a Képviselő-testület tagjait. Mindazok az érvek, melyeket Poharelec László
képviselő előadott többféleképpen lehetne minősíteni, de az előterjesztéshez képest gyenge érvek.
Arra biztatja a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést egyöntetűen és a Selyem úton meglévő
feltételeket, már ami a térbeli feltételeket illeti, töltsék meg tartalommal. A könyvtár vezetője szakmai
javaslatokat, ajánlásokat biztos tud ehhez adni, tegyenek meg mindent annak érdekében a szűkös
anyagi feltételek közepette is, hogy a könyvtárlátogatók a mai 21. századi feltételeknek a ma
rendelkezésre álló technikának a birtokában lehessenek használói egy ilyen intézménynek.
Dávid István helyi lakos elmondta, hogy meglepően tapasztalja, hogy újból szaggatják a sebeket.
Nem akarnak egységesek lenni ebben a városban. Véleménye szerint tisztázni szükséges több dolgot a
testülettel. Közel 3 esztendeje elmúlt a választás. A városunkban vannak olyan személyek, akik nem
akarják tudomásul venni a választási eredményeket. Ami a városban folyik kész cirkusz. Gondolja,
hogy előző este megtörtént a fekete Képviselő-testületi ülés és a bizonyos személy nem mer eljönni az
ülésre, hogy itt elmondja a véleményét, hogy hogy kell betartani, izgatni, a képviselőket felbiztatni.
Ezt arra alapozva, hogy a képviselő úr olyan véleményeket mond, hogy a költözés télen nem jó. Nem
mindegy mikor? Annak kellene örülni, hogy a két település között most már kezd megnyugvás lenni.
Nem mindig kerülőutat kell keresni. Már egyszer döntöttek abban, hogy oda fog kerülni a könyvtár is,
meghatározták, hogy kevesebbe fog kerülni az egy könyvtár fenntartása, mint a két könyvtáré, miért
kell akkor vitatkozni? Közösen kellene gondolkodni. Nincs megvétózni való alapja egy képviselőnek
sem.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy Poharelec László képviselő vélhetően szakmai
kérdéseket vetett fel. Megkérte Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezetőt, hogy mondja el véleményét a
könyvtár új helyével kapcsolatban.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető ismertette, hogy lassan kétéves történetről van szó. Többször
elhangzott, hogy nincs pénz két könyvtárra. Ő többször elmondta, hogy amíg két focicsapat van a
városban addig lesz két könyvtár. Már egy pár évet így is nyert a két könyvtár, az idén már többször
kimondta, hogy vége van, nincs tovább. Lassan mind a két könyvtár működésképtelen, nincs elég
pénzük újságra, könyvre, hogy könyvtárosokat alkalmazzanak, és azok megfelelően szolgáltassanak.
Februárban a Pénzügyi Bizottság ülésén ezt már megszavazták, hogy egy könyvtár legyen, akkor az is
elhangzott, hogy július 1-től zárjon be az endrődi könyvtár. Ezt követően volt egy felajánlás, ami arra
vonatkozott, hogy az endrődi könyvtár működési költségei fedezve lesznek. Ez a felajánlás nem
valósult meg, ettől függetlenül a könyvtár jelenleg is működik úgy-ahogy és olyan nyitva tartással
amilyennel. Választhatnak, hogy endrődre költözik a könyvtár, mint ahogy az a bizottsági ülésen is
elhangzott és akkor gyomán lesz egy kisebb és akkor ugyanazt fenntartják csak fordítva. Akkor
felmerül ugyanúgy a költözés költsége. Bízik benne, hogy a városlakók követni fogják a könyvtárat.
Nem lehet az iskolákhoz csatolni, a városi könyvtár működtetése az önkormányzati törvény alapján
önkormányzati feladat.
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Tehát nincs iskola, amihez odacsatolják, hiszen az iskola fenntartása önkormányzati feladat marad,
míg a pedagógusok és az őket segítők munkájának bérezése az állam kezébe fog kerülni. Az Ötv.
kimondja, hogy különösen a nyilvános könyvtári feladat ellátás kötelessége az önkormányzatnak. A
leglényegesebb, ami elhangzott, az a jövő évi költségvetés, hogy az a pénz, ami rendelkezésére áll a
könyvtárnak az kevés még egy könyvtár fenntartására is. Az alapítványi formára is ugyanezt tudja
mondani. Mindenkinek szíve-joga, hogy alapítványi formában könyvtárat hozzon létre, de az
önkormányzat feladatát ezzel kiváltani nem lehet, ez lakosságszámhoz van kötve.
A költözéssel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint minél hamarabb költözzenek oda,
nyissanak ki.
Poharelec László elmondta, hogy az a változat, hogy esetleg az iskolák üzemeltessék a Jegyző úrtól
hangzott el. Véleménye, hogy Gyomaendrőd lakossága nem a teremben lévőkből áll. Megkérdezett
embereket ez a véleményük, persze van másik vélemény is. Azért mert más véleménye van valakinek
az már probléma? Ez nem viharkavarás. Gyomaendrődön csak egy vélemény lehet?
Őt senki nem biztatja, senki nem bujtatja, akire Dávid István gondol, annak róla az a véleménye, hogy
bármit mond, neki úgyis a saját feje után megy, tehát nem lehet befolyásolni. Ő az, aki mindenkit
meghallgat, de senkire nem hallgat, hanem az összvéleményt adva dönt, hogy mit fog elmondani és
milyen érdekeket fog képviselni. A teremben is vannak olyan emberek, akiknek nem az a véleménye,
hogy onnan elköltözzön a könyvtár, csak helyesen nem mondják el, mert nekik nem az a feladatuk,
hogy ezt elmondják.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a hozzászólásra elmondta, hogy bizottsági ülésen hangzott el az a
mondat, amire képviselő úr utalt, azonban az egy kiragadott része annak a folyamatnak, amikor is ő azt
az álláspontot képviselte, hogy egy könyvtár működjön a Selyem úti 124. szám alatt. Ott volt az
oktatási intézmények részéről felvetés, amikor azt képviselték, hogy az iskolai könyvtári feladatellátás
sérülhet. Erre azt a választ adta, hogy semmi akadálya annak, hogy az oktatási intézmények átvegyék a
könyvtárnak a működtetését, amennyiben erről kellő felhatalmazással rendelkeznek. Ebben a
kérdésben nem az oktatási intézmények vezetői fognak dönteni, hiszen az oktatási szervezése és
irányítása elkerül az önkormányzattól. Az iskolai könyvtár feladat megoldása nem az önkormányzat,
hanem majd az állam feladata és hatásköre lesz.
Betkó József elmondta, hogy ha elindul a könyvtárba mindegy, hogy 10 vagy 15 percet sétál, ha pont
zárva van, mire odaér. Megkérdezte az intézményvezetőt, mivel Gyomán 6 órát van nyitvatartva
Endrődön 3,5 órát a könyvtár, amennyiben a könyvtár a Selyem útra költözik milyen nyitva tartásra
lehet számítani.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető kérte a Képviselő-testületet, hogy amennyiben a könyvtár
székhelyének a megváltoztatásáról dönt, akkor szükséges, hogy forrást jelöljön ki a költöztetésre
illetve az ottani kialakítási munkákra.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető válaszában elmondta, hogy fogják növelni a létszámot,
jelenleg egy fő nyolcórás könyvtáros és két fő négyórás könyvtáros van. Bízik benne, hogy a
Képviselő-testület a nyugdíjba vonult létszámot, amely az idén érintette őket, valamilyen formában
visszaemeli, ugyanis ez a létszám szűkösen teszi lehetővé egy könyvtár nyitva tartását is. Jelenleg
törvény 30 óra heti nyitva tartást tesz kötelezővé egy telephelyen.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén szóba került a
könyvtár költözése és mivel az adóbeszedésekből 22 M Ft körüli többletbevétel van, ezért a Pénzügyi
Bizottság javasolja, hogy a könyvtár költözésére a fedezet biztosítása ebből a forrásból legyen
kijelölve 2 M Ft nagyságrendben.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy először a könyvtár helyét kellene kijelölni. Hiszen ez egy
hosszú idő óta tartó folyamat és mindegyik alternatívának, ami eddig felmerült jelentős költségvetési
kihatása volt. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez az alternatíva kerül a legkedvezőbb feltételek közé, és arra
lehet számolni, hogy a 2012. évben körülbelül 22 M Ft-os többletbevétel keletkezik.
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Ebből több munkát kell megoldani, egyrészt a burkolati munkákat másrészt a polcok átszerelését és
kiigazítását illetve a költözködéshez egyéb feladatokat kell teljesítni. Bizottsági ülésen valóban 2 M Ft
hangzott el, ezt követően előzetes árajánlatot szereztek be a burkolási munkákra és egyeztettek az
intézmény vezetőjével, hogy milyen burkolat kerüljön a könyvtár padlójára, ez körülbelül további 2 M
Ft-ba kerül, tehát összességében a teljes költözés, kialakítás, berendezés 4 M Ft-ba kerül. Ez nem a
2012-es költségvetést fogja érinteni, hiszen a munkák elvégzésére a Selyem úti épület átadását
követően nyílik meg a lehetőség. Tehát ezeket január folyamán lehet elvégezni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a 2013-as költségvetési koncepcióba a könyvtár
költségvetése már egy épülettel szerepel? Mert ha még kettővel, akkor ott költségmegtakarítás fog
jelentkezni.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszában elmondta, hogy a jelenlegi formában lett
megtervezve a könyvtárnak a költségvetése, nem biztos, hogy ott lesz 4 M Ft megtakarítás.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a könyvtár költségvetésében a legnagyobb kiadás a bér. A
könyvtár egy helyen történő működtetésével további bérköltség nem takarítható meg. A többi kiadás
már olyan csekély mértékű, akár a könyv és folyóirat beszerzés, hogy abból megtakarítani nem lehet,
valamint jelentős megtakarítás nem várható a rezsiköltségek tekintetében sem.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a racionális üzemeltetésbe a költségcsökkentés is
beletartozik. Igaz, hogy nem látták még kidolgozva, hogy nagyjából milyen költségcsökkentés várható
azzal, hogy a városháza épületébe költöztetik a könyvtárat, de az elmondottak szerint ezek nem
lesznek nagy összegek. Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy egy épületbe költöztetik a
városházával a könyvtárat, úgy kérte, hogy az ebből keletkező megtakarítást vegyék figyelembe,
amikor az átköltözésnek a költségeiről beszélnek.
Poharelec László hozzátette, hogy miután már kiderült, hogy körülbelül 4 M Ft lesz, információja
szerint a közeljövőben, 2013-ban könyvtárfelújításra is lesz kiírva pályázat. Egy 85-90 %-os
támogatással vannak a pályázatok, ha 90%-ot néznek akkor az 10 %-os önerő, ha ezt a 4 M Ft-ot nézik
egy 40 M Ft-os pályázatot meg lehet majd pályázni, és valamelyik könyvtár épületet szépen fel lehet
újítani.
Mint elhangzott azzal, hogy oda középre költözik szinte semmi megtakarítás nem lesz. Lehet, hogy
kicsi lesz a fűtésen, de a gyerekektől, a lakosoktól onnan el fogják vinni. Nem az ellen van, hogy
menjen oda ki középre valami. Egyetért abban, hogy rendőrség vagy további intézmények majd oda
kimenjenek, de jelen pillanatban azzal, hogy oda kiviszik a könyvtárat megtakarítás nem lesz. Ha a
gyomai részről kiköltözik a könyvtár, ami valóban nem jó állapotú, de az endrődi részen lévő megfelel
a követelményeknek.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a dolgok elodázása semmiképpen nem lehet megoldás. A
félremagyarázás és a csúsztatás sem. Nem mondta ki senki, hogy ez nem jelent megtakarítást, mert
egy 560 m2-es könyvtárhoz képest egy 300 m2-es mindenképpen megtakarítást jelent, annak a fűtése
fenntartása és egyéb költsége miatt. Javasolta, hogy az eredeti határozati javaslatnak megfelelően
szavazzanak, melyben meghatározzák a február 1-et valamint meg kell határozni annak a 4 M Ft-nak a
sorsát is, még ha ez a következő évben is van, a forrását pedig ki lehet jelölni a Kossuth úti épület
értékesítéséből. Megkérdezte van e további kérdés, észrevétel? További kérdés, észrevétel hiányában,
kérte Poharelec László képviselőt, hogy fogalmazza meg módosító indítványát.
Poharelec László javasolta, hogy az endrődi városrészen lévő könyvtár legyen a központi könyvtár, a
gyomai városrészen pedig keressék egy könyvtár kialakításnak a lehetőségét. Példaként említette,
hogy a Művelődési Ház első épületében kialakítható lenne egy kisebb fiókkönyvtárat, ahol lehetnének
a számítógépek, a könyveket pedig el lehetne helyezni az endrődi könyvtárba addig, amíg a gyomai
épületet értékesítik. Tehát az endrődi részen lenne a központ a gyomai részen a Művelődési Háznál
pedig egy fiókkönyvtár.
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a legnagyobb problémája a könyvtár működtetésének a
minimálisra vett létszám. Ezzel a létszámmal két könyvtár nem tartható fenn. Amennyiben a módosító
javaslat elfogadásra kerül, az az jelenti, hogy a 2013-as költségvetésben létszámintézkedést kell tenni
pozitív irányba. Ennek a kihatása nem egyszeri, mint a könyvtár kialakításával járó költségek, hanem
egy folyamatos több évre terjedő kiadást generál, amire jelenleg a koncepcióban a fedezet nem látszik,
hogy meglenne, hiszen a feladat alapú finanszírozásnak a lényege, hogy a feladat ellátását
finanszírozza egy telephelyen és nem több telephelyen.
Várfi András polgármester további kérdés hozzászólás hiányában, kérte, hogy szavazzanak a
módosító indítványról.
A Képviselő-testület 1 igen 4 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
626/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Poharelec László képviselő
módosító javaslatát, amely szerint a Határ Győző Város Könyvtár központi könyvtára az
Endrődi településrészen lévő könyvtár legyen, a Gyomai településrészen pedig keressék egy
fiókkönyvtár kialakításának a lehetőségét.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mivel forrást is ki kell jelölni a könyvtár Selyem u 124.
alatti ingatlanban történő kialakításához, ha addig nem tudják eladni a mostani könyvtár épületét,
akkor milyen forrást jelölnek ki. Ha kötvényt jelölik meg, akkor az épület értékesítéséből származó
bevételből a 4 M Ft-ot vissza kell tölteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, meghatározásra került a forrás is, hiszen 22 M Ft-ot jelöltek
meg többlet adóbevételnek, mely felhasználására a decemberi ülésen tesznek javaslatot. Ebből
megvan, mennyit szeretnének kérni az informatikai fejlesztésre, burkolási feladatokra, ezen felül
szerepelne a könyvtár kialakítása. Amennyiben ez a többlet adóbevétel ebben az évben nem kerül
felhasználásra, mert átcsúszik a jövő évre, abban az esetben az pénzmaradványként megjelenik a
2013-as évben, ezt fogja felhasználni a testület ennek az intézménynek a költöztetéséhez.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beterjesztett döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
627/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatti üzemeltetésének kezdő időpontját: 2013. február 1.
napjában határozza meg.
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1998.(I.29.) számú határozattal
elfogadott Határ Győző Városi Könyvtár 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, az alábbiak szerint módosítja:
II.1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
„Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/1998./I.29./Kt. számú határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 218/1997. (IX.18.) KT számú határozattal
elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejűleg a
218/1997. (IX.18.) KT számú határozatát hatályon kívül helyezi.
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 alapján valamint a
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.55.
§-ban foglaltak alapján, a Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint határozza meg.”
II.2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul 2013. február 1. napjától:
„2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.”
II.3. Az alapító okirat 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1.1.Könyvtári tevékenység
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.
55.§-ban foglaltak alapján
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése,
védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Szakágazat szám: 910100 TEÁOR szám: 9101
Szakfeladat szám: 91012 – Könyvtári tevékenység
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. hatályos: 2013. február 1. napjától
¨
910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
¨
910122-.Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
¨
910123 – Könyvtári szolgáltatások”
II.4. Az alapító okirat 4.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat szám: 910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Hatályos: 2013. február 1. napjától
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.”
II.5. Az alapító okirat 4.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.2.2. Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
Szakágazat szám: 821000 TEÁOR szám: 8210
Szakfeladat szám: 821000 – Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Hatályos: 2013. február 1. napjától”
II.6. Az alapító okirat 4.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.2.3.M.n.s. egyéb szórakoztatási és szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám:932918– Mindenféle m. n. s. szabadidős szolgáltatás
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Hatályos: 2013. február 1. napjától”
II. 7. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul 2013. január 1. napjától:
„6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.”
II. 8. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul 2013. január 1. napjától:
„12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.”
II. 9. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul 2013. január 1. napjától:
„14./Az intézmény telephelye
-„
II. 10. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul 2013. január 1. napjától:
„15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. sz. Hrsz: ……….. ingatlant (megosztva a Polgármesteri hivatallal)a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos leltárkönyvben
nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott berendezések,
melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert,
hogy a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását jelentse a MÁK felé.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a felújítás, a költözés költségéről, mely
körülbelül 4 M Ft, melynek a gyomai könyvtár ingatlanának értékesítése lenne a forrása, amíg nem
értékesítik, addig a 2012. évi többlet adóbevételből történik a finanszírozás. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
628/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár Selyem u 124. alatti
ingatlanban történő kialakítására illetve a költözés költségeire 4 millió Ft-ot biztosít, melynek
forrása a 2012. évi többlet adóbevétel.
Amennyiben a könyvtár jelenlegi Kossuth u. 50. alatti épülete értékesítésre kerül, úgy a 4
millió Ft az önkormányzat felé megtérülhet.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Szilágyi Ferencné nyugdíjas könyvtáros hozzászólásában visszautasította a Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtárvezető által a személyét érintő azon kijelentését, amely szerint az ez év tavaszán a könyvtár
támogatására érkezett felajánlás nem valósult meg. Ez így nem igaz, ugyanis februárban, mikor arról
volt szó, hogy az endrődi könyvtárat megszűnteti a város, mert a fenntartására nincs pénz, akkor ő a
dologi költségek finanszírozására felajánlott 500.000 Ft-ot. A februári képviselő-testületi ülésen erre
az volt a válasz, hogy a költségvetésbe benne van a könyvtár fenntartásához szükséges összeg, így az
általa tett felajánlást nem veszik igénybe. Ezt követően a Polgármester úr levélben megköszönte a
felajánlást és arra kérte, hogy jelöljön meg más célt. Más célt nem kívánt megjelölni, ezért az a
megoldást választotta, hogy egy alapítványt hozott létre és ugyan úgy az endrődi könyvtár
támogatására ajánlotta fel ezt az összeget. Az alapítványt a bíróság bejegyezte, a pénzösszeg pedig
elkülönített számlán szerepel. Az alapítvány kuratóriuma felállt, már két alaklommal ülésezett. Az
elnök felkereste a könyvtár vezetőjét, beszélt vele a könyvtár helyzetéről, teljes jóindulattal.
Összegezve, itt nem arról volt szó, hogy személye nem tartotta be a felajánlás teljesítését, hanem azt a
képviselő- testület nem fogadta el. Rosszul esett számára a könyvtárvezető megjegyzése, az, aki ebbe a
mai szorult helyzetben támogat egy intézményt, nem biztos, hogy ilyen megjegyzést érdemelne.
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Várfi András polgármester értelmezése szerint nem sértő megjegyzésként szánta a könyvtárvezető az
elmondottakat, tényként és nem hibaként állapította meg azt, hogy nem valósult meg a felajánlás.
Elnézést kért Dr. Szilágyi Ferencnétől, ha ezt félre értette.
15. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Hivatal létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, 2013. január 1-től a 2000 fő alatti településeken megszűnik az
önálló polgármesteri hivatal.
Ezek a települések több alternatíva között választhatnak, vagy közösen hoznak létre egy hivatalt,
melynek jogszabályi feltétele, hogy az érintett települések lakosainak száma el kell, hogy érje a 2000
főt, a települések száma a hetet, továbbá egy járáson belül kell, hogy legyenek.
Csárdaszállás és Hunya települések azt az alternatívát választották, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával kívánnak közös hivatalt létrehozni. Ezt az önkormányzat nem tagadhatja meg,
köteles fogadni a két kistelepülést. A közös hivatal létrehozásának több lépcsője van. Az egyik, hogy
meg kell kötni az erre irányuló megállapodást, melynek tervezete a döntési javaslatban szerepel. A
megállapodásnak vannak olyan kötelező elemei, amit szerepeltetni kell, például közös hivatal
megnevezése, létszám, egyes munkáltatói jogok gyakorlása stb. Tiszteletben tartva és becsülve a két
önkormányzat szándékát a törvényi lehetőségekhez képest az érintett polgármestereknek többlet
jogosítvány lett megállapítva. Nem csak a jegyző személyének a kiválasztásában rendelkeznek
szavazati joggal, hanem véleményezési joguk lesz a kistelepüléseket érintő munkaköri feladatokat
ellátók tekintetében.
A hivatali létszámot illetően a feladat finanszírozás alapján kb. 1-1 fő illetné meg a két kistelepülést,
de azok többletfoglalkoztatást kértek, melynek az anyagi fedezetét ők biztosítják. Erre a két
kistelepülés egy külön megállapodást kötött, mely szerves mellékletét képezi a közös hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásnak. Ezt a létszámot addig kell biztosítani, míg erre az anyagi
források rendelkezésre állnak.
A létrehozásra kerülő közös hivatalnak a lényege, hogy mivel a kistelepüléseken jelentősen megszűnik
az ügyintézés lehetősége, ezért olyan megoldásokat kellett kidolgozni, melyek biztosítják, hogy ez a
közös hivatal egy egységes hivatalként működjön. Erre az informatika kiépítése megtörténik, a
megállapodásban rögzítésre kerül, hogy milyen informatikai programok kerülnek működtetésre a
közös hivatalon belül.
A két kistelepülésen kirendeltségként fog működni a korábbi polgármesteri hivatal, melynek tárgyi
feltételeit az érintett önkormányzatok biztosítják. Úgy szeretnék ezeket a kirendeltségeket működtetni,
hogy az ottani lakosok semmit ne vegyenek észre abból, hogy az önálló polgármesteri hivatal
megszűnik. A közös megállapodásban a jegyző, aljegyző és a hivatal vezetésével kapcsolatos
fogadórák is szabályozásra kerülnek. Továbbá szabályozásra kerül az a döntéshozatali folyamat,
melynek során a fenntartó három önkormányzat bizonyos kérdésekben dönt – költségvetés,
beszámolók, pályázat benyújtása stb. A döntés lakosság arányosan történik, azzal, hogy ha
kirendeltséget érintő kérdésben születik a döntés, akkor az érintett település polgármesterének
egyetértési joga van.
Amennyiben a megállapodást elfogadják a felek – az érintett önkormányzatok partneri módon
véleményezték ezt a megállapodást – úgy megtörténhet annak aláírása, és ezzel párhuzamosan a közös
hivatal létrehozásához szükséges okiratokat el lehet készíteni, és el lehet fogadni – például alapító
okirat.
Lényeges még, hogy Gyomaendrőd Város Polgármesteri hivatalának ez a közös hivatal jogutódja, míg
minden más esetben csak a foglalkoztatás tekintetében kell jogutódnak tekinteni. Ez amiatt
lényeges,mert nem beolvadásról beszélünk, hanem egy új hivatal létrehozásáról.
Arra kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a megállapodást, melyet követően az alapító okiratot
is meg tudják tárgyalni, legkésőbb a közmeghallgatáson. A közös hivatal törzskönyvi nyilvántartásba
vételét meg kell kérni, hogy január 1-től érdemben megkezdhesse a működését.
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Összegezve elmondható, hogy mindannyiunk életében új ez a közös hivatal, mely szerves része annak
a közigazgatási reformnak, ami elérte az önkormányzatokat, és amely alól egyik önkormányzat sem
vonhatja ki magát. A cél egy olyan korszerű hivatal kialakítása és működtetése, ami mindhárom
település lakosságának megfelel.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a döntési javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
629/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 10.§ (1) biztosított
hatáskörében és a 2011. évi CLXXXIX tv. 85.§ (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségére
figyelemmel, Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületi
kezdeményezésére a Gyomaendrődi Közös Hivatal létrehozására az alábbi megállapodást fogadja el:
Megállapodás
Mely létrejött Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5621 Csárdaszállás,
Petőfi út 17. sz. képviseli Petneházi Bálintné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli Petényi Szilárdné polgármester) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. képviseli Várfi
András polgármester) között az alábbi feltételekkel:
1.)
Hunya és Csárdaszállás Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei kijelentik, hogy 2011. évi
CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv) 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízzák meg 2013. január 1-től,
határozatlan időre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Mötv 85. § (7)
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a megbízást elfogadja. Az önkormányzatok által alapított és
fenntartott közös hivatal általános jogutódja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának
(törzsszáma:
346612
adószáma:15346614-204).
Csárdaszállás
Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában, Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségénél a
hunyai polgármesteri hivatalban munkát végző közszolgálati jogviszonyban állók esetében a közös
hivatalnál történő tovább foglalkoztatottak, jogutódlására a Csárdaszállás és Hunya Községek
Önkormányzatának Képviselő-testületei által 2012. október 17-én megkötött Megállapodásban
foglaltak kell alkalmazni. A Megállapodás a jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2.)
A felek a közös hivatal megnevezését és székhelyét az alábbiak szerint határozzák meg, figyelemmel
az Mötv 85.§ (4) bekezdésében foglaltakra:
Megnevezés: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3.)
A felek megállapodnak, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 5621 Csárdaszállás, Petőfi
út 17. sz. és 5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. alatt kirendeltséget működtetnek.
A kirendeltség működéséhez szükséges ingatlanok a községi önkormányzatok kizárólagos
tulajdonában vannak, műszaki állapotuk jó, azokban jelenleg is az önkormányzatok működését
biztosító polgármesteri hivatalok működnek, a hatályos jogszabályi követelmények megfelelő
ügyfélfogadás követelményeinek maradéktalanul megfelelnek. A községi önkormányzatok kijelentik,
hogy a kirendeltségek működéséhez szolgáló ingatlan részt, a benne lévő berendezési tárgyakkal
térítésmentesen a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére bocsátják azzal, hogy

889

az átadásra kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyak csak a községi önkormányzatok működése, és a
községi helyben történő közigazgatási ügyintézés érdekében használható. A használatra átadásra
kerülő ingatlan fenntartásával járó azon költségek viselése, mely nem térül meg a tárgyévre hatályos
költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozásból, a kirendeltség működése szerint
illetékes önkormányzat kötelezettsége.
A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly
módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a
tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető létszámot, az ehhez kapcsolódó
pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a településeket megillető létszámot
és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet összegét
kötelesek megtéríteni.
4.)
A felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg:
A közös hivatal teljes létszáma 48 fő. A községekben történő folyamatos igazgatási munka
biztosításának érdekében a csárdaszállási kirendeltségen 2,5 fő, a hunyai kirendeltségen 3,5 dolgozik.
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a
községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös
hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az aljegyző minden hónap első keddi napján a hunyai, minden
első szerdáján a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni teljes munkaidőben. A fent
meghatározott időpontokon kívül a jegyző vagy aljegyző köteles részt venni a községek
önkormányzatainak képviselő-testületi, továbbá annak bizottsági ülésein.
A Mötv 83.§ (b.) pontjában foglaltakra figyelemmel a jegyző esetében az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlásában a felek úgy állapodnak meg, hogy a székhely település polgármestere köteles a
munkáltató intézkedéshez beszerezni a kirendeltségek szerinti polgármesterek írásos véleményét. A
felek az írásba foglalt véleménnyel egyenértékűnek tekintik amennyiben a véleményt adó elektronikus
úton küldi meg álláspontját. Amennyiben az írásban megküldött véleménykérésre a kirendeltség
szerint illetékes polgármester 3 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy támogatja
a munkáltatói döntés meghozatalát. A kirendeltségen munkavégzést teljesítő közszolgálati
jogviszonyban állókkal kapcsolatos minden munkáltatói intézkedés kapcsán a munkáltatói jogot
gyakorló a fentiek szerint köteles eljárni. A székhely település polgármestere köteles továbbá a fentiek
szerint eljárni azon munkáltatói intézkedések (kinevezés, felmentés, bérezés) meghozatalánál melyek
azon közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatosak, akik tekintetében a munkáltatói jogot
fenntartotta, vagy egyetértési joggal rendelkezik, és a munkáltatói döntéssel érintett személy
munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A fentiek szerint köteles
eljárni a jegyző is amennyiben olyan személy tekintetében gyakorol munkáltatói intézkedést
(felmentés, kinevezés, bérezés), akik munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat
szerepel. A közös hivatal SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egység vezetőinek kinevezésénél a
Mötv. 83.§ b) pontjának első mondatában meghatározottak szerint kell eljárni.
5.)
A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó informatikai rendszeren
kívül az alábbiak kerülnek alkalmazásra, a kistérségi informatikai háló igénybevételével: iktató
rendszer, EDTR, POLISZ, WIN.SZOC, jogi adatbázis, adó igazgatást támogató informatikai rendszer,
ideértve az elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítását, személyzeti munkát támogató
rendszerek (szabadság nyilvántartás, munkaidő nyilvántartása)
6.)
Megállapodnak továbbá hogy a jegyző igény szerint, de évente legalább egy alkalommal (tárgyévet
követő év áprilisában) köteles írásban beszámolni a közös hivatal munkájáról. A beszámolót akkor
kell elfogadottnak tekinteni, ha azt minden egyes képviselő-testület külön ülésen egyszerű többséggel
elfogadta.
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7.)
Vállalják továbbá, hogy a közös hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült
jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a közös hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselőtestületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az
önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell
elfogadottnak tekinteni, amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az
egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot melynek
közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez a jelen szerződés 3.) pontjában
meghatározottak szerint hozzájárul a fent felsoroltakkal kapcsolatos döntéshozatali eljárás során, mely
az adott kirendeltség működését érinti egyetértési joggal rendelkezik.
A felek által a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., a Ptk., a 2011.
évi CXCIX tv., valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.
A jelen megállapodás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik érvényessé, és 2013. január 1vel válik hatályossá.
Gyomaendrőd, 2012.
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község polgármestere

Várfi András
Gyomaendrőd Város
polgármestere

A jelen megállapodás szerves mellékletét képezi:
1.) „Megállapodás Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hunya Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete között a tervek szerint Gyomaendrőd Városának Képviselőtestületével együttesen megalakítandó közös önkormányzati hivatal kapcsán a két községi
önkormányzat közötti együttműködésre” megnevezésű okirat.
2.) Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a közös hivatal
alapításáról szóló megállapodás elfogadásáról.
3.) Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a közös hivatal alapításáról szóló
megállapodás elfogadásáról.
4.) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a közös hivatal alapításáról
szóló megállapodás elfogadásáról.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal átköltözésével járó költségek
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A testület döntésének megfelelően megkezdődött a Selyem u. 124. alatti ingatlan rendbetétele. A
helyszíni bejárás során, a helyszínen is ismertetett terveknek megfelelően az átalakítási munkák
folynak. A padló burkolási munkából a leendő nagyterem és a polgármesteri rész leburkolását készíti
el a kivitelező, viszont célszerű lenne az irodák burkolását is elkészíteni, melyek alapterülete 538 m2.
Ennek előzetes költsége br. 2,2 millió Ft. Az átköltözéssel a polcok, szekrények átszállításával
szakipari munkák elvégzése válik szükségessé, és biztosítani kell a kerékpárok tárolását is. A feladatok
ellátására további 2,8 millió Ft biztosítására lenne szükség, melynek forrásul a 2012 évi többlet
adóbevétel jelölhető ki.
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A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést, és annak elfogadását javasolják a képviselőtestület számára.
Poharelec László képviselő megjegyezte, akkor, amikor az új hivatal kialakításáról volt szó, arra a
kérdésre, hogy mibe fog ez kerülni a városnak, azt a választ kapták, hogy nem kerül semmibe. Ezzel
szemben már 10 millió Ft biztosítását kérik a testülettől. Ez a 10 millió Ft egy pályázatnál egy 100
millió Ft-os beruházásnak lehetne az önereje.
A maga részéről nem fogja megszavazni.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a korábbi testületi üléseken az új hivatal kialakítása
kapcsán több 10 millió Ft-os tételek hangoztak el. Ő akkor azt mondta, hogy jelenleg a testület előtt
nincs olyan előterjesztés, amibe többlet forrás biztosítását kérnék. Amennyiben lesz többletforrás
igény, úgy azt a képviselő-testület elé fogják hozni, aki dönteni fog azok kijelöléséről. Ő akkor is azt
mondta, és most is állítja, hogy ami a hivatal kialakításával, működésével kapcsolatos költség, azt
folyamatosan a testület elé hozzák, és az dönt ezekben a kérdésekben.
Padlóburkolat és kerékpár tároló nélkül elméletileg működhet a hivatal, de szeretnék az épület
kialakítását úgy befejezni, megcsináltatni, hogy az hosszútávra megfelelő körülményeket biztosítson a
dolgozóknak. Ez alól egyetlen kivétel van az informatikai kiadások, mely nélkül sem a városi sem
pedig a közös hivatal nem működhet.
Várfi András polgármester összegezte, a döntési javaslatban 5 millió Ft biztosításáról lenne szó,
melynek forrása a 2012 évi többlet adóbevétel lehet.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
630/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. alatti ingatlanba költözéséhez (538 m2 padló burkolat
elkészítéséhez, szakipari munkákhoz, kerékpártároló készítéséhez) 5 millió, azaz Ötmillió Ft
kiadási előirányzat felhasználását engedélyezi, melynek forrásául a 2012-évben keletkezett
többlet adóbevételt jelöli ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési szabályzatban foglaltakra
figyelemmel a fent meghatározott munkák elvégzését rendelje meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
rendeletmódosításba az előirányzat módosítást építse be.

soron

következő

költségvetési

Határidő: 2012. december 17.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
17. Napirendi pont
Új városháza infokommunikációs alap infrastruktúrájának kiépítése
Márjalaki József elmondta, a Selyem u. 124. alatti új városháza épületének igénybevétele csak akkor
lehet eredményes, ha abban a XXI. századi igényeket is kielégítő infokommunikációs feltételeket is
megteremtjük. A volt iskolaépületben az infokommunikációs alap infrastruktúra gyakorlatilag nem
létezik, és ahhoz, hogy a mai kor követelményének megfelelő közigazgatási tevékenység
megkezdődhessen, ahhoz ki kell építeni egy szintén korszerű informatikai és telekommunikációs
rendszert. Az előzetes számítások a rendszer kiépítése 5 millió forintból lenne megvalósítható, mely
összeg forrásaként a többlet adóbevételekből befolyt összeg szolgálhat.
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A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek, hogy
támogassa az új városháza infokommunikációs alap infrastruktúrájának megvalósítását, és az ehhez a
szükséges forrást biztosítsa az előterjesztésben leírtak szerint.
Várfi András polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy szakmai szempontból ismertesse
az előterjesztést.
Megyeri László elmondta, az épületben azért nem létezik egy korszer infokommunikációs alap
infrastruktúra, mert más volt az épület funkciója, eddig iskolaként működött. Az 1980-as évek végén
épült, az akkori technológiának megfelelő analóg telefon betáplálás található meg.
De mivel ez egy három önkormányzatot kiszolgáló közös hivatal lesz, több irodával, dolgozóval, így
egy olyan rendszerben kell működnie, ami egy modern telekommunikációt és informatikát is
kiszolgálja. Az 5 millió Ft költség három elemet tartalmaz - belső kábel hálózat, IP telefonközpont és
készülékek, P2P mikrós link. Hangsúlyozta, hogy a hangalapú szolgáltatásban előnyben részesül az IP
az internet alapú, de megmarad az ISB az analóg és GSL integráció is, éppen azért, hogy
költségtakarékos legyen. Adatátviteli szolgáltatásnak megmarad az internet.
Az új városháza internet szolgáltatásba bekapcsolása és a Békési Kistérségi hálózatba integrálása
szükségessé teszi egy 5GHz-es P2P mikrós link telepítését is. Erre azért van szükség, mert nemcsak
publikus internet szolgáltatás folyik a kistérségi hálózaton, hanem ezen van implementálva az
önkormányzati VPN (Virtual Private Network – virtuális magánhálózat, ami egy védett és titkosított
csatorna a publikus internet felett) amelyen több alkalmazást érnek el az intézmények is. (pl. pénzügyi
szoftver, étkezési szoftver stb.) Ezen túl január 1-től ez a VPN csatorna szolgál majd a közös hivatal
kirendeltségeinek az informatikai rendszerünkbe integrálására is. Az integráció révén nem csak az
alkalmazások lesznek közös használatúak, de a VoIP szolgáltatással költségmentes telefonálás is
lehetővé válik.
Természetesen a Szabadság úti épületből áthelyezésre kerül minden olyan szolgáltatás, ami
kapcsolódik az infokommunikációhoz- például kábel tv szolgáltatás, illetve az élő adások műszaki
feltételei is adottak lesznek.
Összegezve, ha már ilyen helyzetbe van az önkormányzat – saját döntése és a magyar közigazgatás
átszervezésének sodrában - , hogy egy új városházába költözik, akkor ott olyan körülményeket
teremtsen, ami az itt élő embereket is pozitívan érinti, és ki fogja szolgálni.
Szakmai szempontból javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa az elképzelést, ami az ott
dolgozóknak könnyebbséget fog jelenteni, az itt élőknek pedig egy többletszolgáltatást fog nyújtani.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, milyen összegű többlet adóbevétellel számolhat az
önkormányzat. Véleménye szerint nem kellene minden plusz bevételt elkölteni, hiszen a költségvetési
koncepcióból is láthattuk, milyen szűkös lesz a jövő év, kicsit kellene tartalékolni erre a szűkös
időszakra.
További kérdése volt, hogy az új városházán végzendő munkák kivitelezőjének kiválasztása
pályáztatás alapján történik.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a padlóburkolás a kerékpártároló építése és az
asztalosmunkák kivitelezése pályáztatás útján történik. Mivel értékhatár alatti összegről van szó, így
három ajánlatot kellett bekérni, melyek között szerepel a Gyomaszolg Ipari Park Kft is. Természetesen
a legkedvezőbb árajánlatot tevő fogja a munkát elvégezni. December 15-e után nyílik meg a lehetőség
az irodák burkolására, január első hetéig pedig a kerékpártároló is jó lenne, ha elkészülne. Ugyan ez
vonatkozik az infokommunikációs munkák elvégzésére is, itt is három helyi cégtől kértek ajánlatot,
melyek közül a Temforg Bt. adta a legkedvezőbbet.
A többlet adóbevételként 22 millió Ft összeget várnak, melynek reális teljesülése december végéig
meg fog történni.
Enyedi László osztályvezető tájékoztatásul elmondta, a mai napig a kigyűjtés szerint 18.5 millió Ft
folyt be a többlet adóbevételből. Továbbá részletfizetésekből még 2,5-3 millió Ft várható.
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Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
631/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az új városháza
infokommunikációs alap infrastruktúrája koncepcióját és annak megvalósításához a 2012. évi
költségvetéséből 5.000.000 Ft forrást biztosít. A forrás alapjául a 2012. évi többlet adóbevételt
jelöli ki.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. KEOP-20125.5.0/B pályázati felhívás
Várfi András polgármester felkérte Dr.Timár Andrea osztályvezetőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Timár Andrea osztályvezető elmondta, a tárgyban nevezett pályázati felhívás várhatóan
hamarosan megjelenik, annak társadalmi egyeztetése lezajlott. A rendelkezésre álló keretösszeg 7,5
milliárd Ft, melyből a költségvetési szervek várhatóan összesen 5,5 Mrd forintot igényelhetnek. A
támogatás formája a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatása, a támogatás mértéke 85 %.
Támogatható tevékenységek:
Épületek hőtechnikai adottságának javítása, intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz
rendszereinek korszerűsítése, valamint világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. Fontos, hogy
ezek mellett kötelező megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységet is megvalósítani –
napkollektorok alkalmazása, biomassza, hőszivattyú alkalmazása, napelemek alkalmazása.
Ebben a pályázati konstrukcióban a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Kossuth u. 9. szám alatti épületegyüttesét, továbbá a leendő Városháza Selyem út 124. alatti épületét
lenne célszerű bevonni.
Az előkészületek megkezdődtek, a tervezési munkára árajánlatokat kértek be négy lehetséges
tervezőtől - Trisius Kft., Attika Team Kft., Hrabovszki Pál ev., Insula-Bau Kft. Az ajánlatok
benyújtási határideje a mai nap 12 óra volt. A beérkezett ajánlatok szerint a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény tervezési munkáira a Trisius Kft ajánlata 2.400.000 Ft+
Áfa, Attika Team Kft 2.350.000 Ft+ Áfa, Hrabovszki Pál ev., 2.214.000 Ft+ Áfa és az Insula-Bau Kft.
2.546.000 Ft+Áfa. Ezen épület esetében a Hrabovszki Pál ev. ajánlata a legkedvezőbb.
A leendő Városháza épületére érkezett ajánlatok:
Trisius Kft: 4.005.000 Ft+Áfa
Attika Team Kft: 3.990.000 Ft +Áfa
Hrabovszki Pál ev.,: 3.760.000 Ft+Áfa
Insula-Bau Kft: 3.560.000 Ft+ Áfa
Erre az épületre pedig az Insula-Bau Kft tette a legkedvezőbb ajánlatot.
A döntési javaslat 1. pontjában arról döntene a képviselő-testület, hogy előkészítésre kerül a pályázat
erre a két épületre, míg a 2. pont arról szól, hogy a tervezési munkákra megbízzák a nyertes
ajánlattevőket. A Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Kossuth u. 9. szám alatti
épületegyüttes vonatkozásában Hrabovszki Pál egyéni vállalkozót, míg a leendő Városháza Selyem út
124. alatti épület esetében az Insula-Bau Kft-t. A megbízáshoz szükséges forrást a 2008 évi kötvény
terhére biztosítják.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő bejelentette személyes érintettségét, és kérte a döntéshozatalból
történő kizárását.
Várfi András polgármester a bejelentés alapján felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
632/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Nagyné Perjési Anikó képviselőt kizárja az
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. KEOP2012-5.5.0/B pályázati felhívás tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte, van e kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület a döntési javaslatban foglaltakat 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
633/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
1)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván előkészíttetni az Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c., KEOP-2012-5.5.0/B
kódszámú pályázati felhívás tervezete alapján a Közművelődési- Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény Kossuth u. 9. szám alatti épületegyüttesének, valamint a leendő
Városháza Selyem út 124. alatti épületének épületenergetikai fejlesztése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
2)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény Kossuth u. 9. szám alatti épületegyüttesének tervezési munkálataival megbízza
Hrabovszki Pál egyéni vállalkozót. A tervezési díj összege: 2.214.000 Ft+ Áfa.
A képviselő-testület a leendő Városháza Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti épületének
tervezési munkálataival megbízza az Insula-Bau Kft-t. A tervezési díj összege: 3.560.000 Ft+
Áfa
A képviselő-testület a megbízásokhoz szükséges bruttó 7.333.000 Ft-ot a 2008. évi kötvény
forrás terhére biztosítja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012-2013
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan az
önkormányzatok ismét pályázhatnak a Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány által
kiírt Mindenki Ebédel c. pályázati programra. A kedvezményezettek a szegénysorban élő óvodás,
illetve általános iskoláskorú gyermekek, akiket a település oktatási intézményei jelölik ki. Egy
családból több gyermek is kijelölhető.
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Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 40.000 Ft-ba kerül. Ez magában
foglalja a 2012. év december 15-től 2013. június 15-ig valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, így fél évre
minimum 80 adag ennivaló átadását. A határidőig beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma
és külső tanácsadói értékelik. A beérkezett pályázatok számától és a települések helyének eloszlásától
függően dönt azokról a pályázókról, akik a Raiffeisen Bank Zrt. által a Facebook.com weboldalra
felkerülnek a nyilvános szavazásra (maximum 20 település). A nyilvános szavazásra minden olyan
magyar és külföldi állampolgár szavazhat, akinek internetes elérhetősége van és regisztrált Facebook
tag.
A nyertes pályázók (maximum 10 település) az internetes szavazáson legtöbb szavazatot kapott
településekből kerülnek ki. A weben történő szavazás 2012. december 10-én 16 órakor zárul.
Polgármesteri döntés szerint ismét az öregszőlői településrészen szegénysorban élő gyermekek közül
kerül kiválasztásra 30 kisgyermek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános iskolai nevelő által,
nyertes pályázat esetén. Az alapítványi szállítmányokat az IKSZT épületében, az ottani alkalmazottak
veszik majd át és osztják ki az érintett gyerekeknek.
A pályázat beérkezési határideje 2012. november 17. 10:00. Önrész biztosítására nincsen szükség, a
pályázathoz határozatot csatolni nem kell.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi, mint a Bizottsági ülések és a Képviselő-testület soron
következő ülésének dátuma, így jelen formában kap tájékoztatást a Képviselő-testületet a pályázat
benyújtásáról.
Dr. Timár Andrea kiegészítésként elmondta, időközben kiderült, hogy Gyomaendrőd is felkerült a
Facebook.com weboldalra, ezért arra kért mindenkit, aki tud, szavazzon, december 1-től december 10.
napjáig.
Várfi András polgármester szintén szavazásra buzdított mindenkit, így segítsenek embertársaikon.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a tájékoztatást.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
634/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki ebédel 2012-2013 pályázati
felhívás alapján elkészített, pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2012. december 15. –
2013. június 15.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti ingatlan tulajdonba kérése
Várfi András polgármester elmondta, a Hősök u. 63. sz. alatti ingatlan annak idején több ingatlannal
együtt átkerült az FVM fenntartásába. Az átadásról szóló megállapodás szerint, amennyiben nem
oktatási célra történik az ingatlan használata, úgy azt visszakérheti a város, visszaszáll a városra,
ugyan úgy, mint a Selyem u. 124. sz. alatti ingatlan. Az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésre került.
Hasznos lenne, ha visszakerülne a városhoz, lehetne értékesíteni, van is rá érdeklődő.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
635/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Magyar Állam tulajdonát képező a gyomaendrődi
ingatlan-nyilvántartásban 1577 helyrajzi számon bejegyzett, természetben Gyomaendrőd,
Hősök útja 63. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát a 2001. július 6.-án kelt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola között intézményfenntartói jog átadásáról szóló
megállapodás 6) pontja alapján visszakéri, mivel az intézményben az oktatási-nevelési
feladatellátás megszűnt.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, képviselő-testület a szeptember 27-i ülésén döntött arról,
hogy a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére - a Gyomaendrőd, Jókai út 4.
szám alatti ingatlan üzemeltetése során - a társaság által elvégzett, és igazolt a táblázatban bemutatott
tételeket megtéríti az önkormányzat könyvvizsgálója által véleményezett értékcsökkenési leírás
figyelembevételével.
A könyvvizsgáló elkészítette a szakértői véleményt, amely alapján a társaság által korábban
költségként elszámolt munkák utólag át lettek sorolva az 1. számlaosztályba a tárgyi eszközök
értékhelyesbítés címén. A könyvvizsgáló véleménye szerint ez vitatható.
Figyelemmel a szakértői véleményre azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy az önkormányzat 821.428
forint összeget térítsen meg a Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft.-nek az alábbi címeken: az
ingatlanon elvégzett értéknövelő munkaként: 115.620,- Ft-ot, a társaság által átadott tárgyi eszközök
ellenértékeként: 705.808,- Ft-ot.
A Pénzügyi bizottság ennek elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel felkérte a képviselőket elsőként az 1.
döntési javaslatról szavazzanak, amely szerint a társaság által elvégzett, és igazolt csoportszobák
parkettázása munkáit bruttó 115.620,- Ft értékben megtérítik.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
636/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. részére a Gyomaendrőd, Jókai út 4. szám alatti ingatlan üzemeltetése során a
társaság által elvégzett, és igazolt csoportszobák parkettázása munkáit bruttó 115.620,- Ft
értékben megtéríti.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Ezt követően a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint az óvodában hagyott, a
társaság tulajdonát képező tárgyi eszközöket bruttó 705.808,- Ft értékben megtérítik.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
637/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. részére - a Gyomaendrőd, Jókai út 4. szám alatti óvodában hagyott, a társaság
tulajdonát képező tárgyi eszközöket bruttó 705.808,- Ft értékben megtéríti.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által elvégzett beruházási és értéknövelő
felújítási munkák átadás átvétele
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az Alföldvíz Zrt. megkereste önkormányzatunkat az
általa végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák átadásával kapcsolatban. A megkeresés
célja, hogy a társaság által előkészített, a vagyonkiadást deklaráló okirat - egyetértési jegyzőkönyv tervezetet, fogadja el a Képviselő – testület, és kerüljön aláírásra, Az egyetértési jegyzőkönyv szerint a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának átadandó vagyon 2012. július 31. napi nettó értéke összesen
72.290.610,- Ft.
A társaság megkeresésének másik fontos része a vagyonbiztosítással kapcsolatos kötelezettségek
rendezése. A társaság álláspontja szerint az átadott vagyon tekintetében bérleti- üzemeltetési
jogviszony áll fenn, és nem vagyonkezelési jogviszony, így Önkormányzatnak, mint tulajdonosoknak
kell a víziközmű elemekre nézve vagyonbiztosítással rendelkezni. Jelen előterjesztés időpontjában a
vagyonbiztosítással kapcsolatban nem áll rendelkezésre kellő információ, ezért arra vonatkozóan most
nem tudunk javaslatot tenni.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek az egyetértési
jegyzőkönyv aláírását, míg a vagyonbiztosítással kapcsolatban – információ hiányában- a
későbbiekben történő döntést javasolják.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról. Az első az
egyetértési jegyzőkönyv, mely tartalmazza az önkormányzatnak átadandó vagyon nettó értékét, a
72.290.610,- Ft-ot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
638/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal az önkormányzati tulajdonú víziközműveken az Alföldvíz Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt. által végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák tulajdonjogának
átszállásáról szóló alábbi egyetértési jegyzőkönyvet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
számú törvény 79. § ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján aláírja.
EGYETÉRTÉSI JEGYZŐKÖNYV
az önkormányzati tulajdonú víziközműveken a Társaság által végzett
beruházási és értéknövelő felújítási munkák
tulajdonjogának átszállásáról
Mely létrejött egyrészről az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz., g: 04-10-001580, adószám: 13
100887-2-04, KSH: 13100887-3600-114-04) mint tulajdont átadó Társaság.
másrészről a

898

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5501 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.) mint
tulajdont átvevő Önkormányzat, továbbiakban együttesen: Aláírók között alulírott napon és helyen
az alábbi tartalommal:
1. Előzmények:
1.1. A tulajdont átadó Társaság 1990. évet megelőző időszak óta biztosítja a tulajdont átvevő
Önkormányzat számára a közműves ivóvíz-szolgáltatást és 1990. évet megelőző időszak óta a
közműves szennyvízelvezetést. A tulajdont átadó Társaság és a tulajdont Átvevő Önkormányzat a
közöttük fennálló üzemeltetési jogviszonyt 2008.10.13. napján módosították. Előbbiek szerint az
Önkormányzat a Békés Megyei Vízművek Zrt. (új cégnéven: Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt.) üzemeltetésébe adta a szerződésben meghatározott korlátozottan forgalomképes
víziközmű vagyontárgyait közműves ivóvízellátási és közműves szennyvízelvezetési és tisztítási
közszolgáltatási tevékenység ellátása végett.
1.2. Aláírók rögzítik, hogy a jelen egyetértési jegyzőkönyv tárgya a jelen okirat 1.1. pontjában
hivatkozott üzemeltetési szerződés hatálya alá tartozó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata ivóvíz- és
szennyvíz ellátó rendszere.
1.3. Aláírók rögzítik, hogy a tulajdont átvevő Önkormányzat tulajdonában álló közművagyonon a
tulajdont átadó Társaság által 1997. évet követően elvégzett beruházási és értéknövelő felújítási
munkák a tulajdont átadó Társaság könyveiben kerültek aktiválásra a 2. pontban részletezettek szerint.
1.4. A 2011. évi CCIX. számú víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 79. § (1) bekezdése alapján
„Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó
szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni
részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába
kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és
kötelezettségekkel együttesen, száll át.”
1.5. A tulajdont átadó Társaság kijelenti, hogy a tulajdoni részesedéseinek egésze a nemzeti vagyonba
tartozik, ily módon az 1.4. pontban hivatkozott törvényi rendelkezés alapján a tulajdonában álló
víziközmű vagyonból a tulajdont átvevő Önkormányzatot megillető, a 2. pontban foglaltak szerinti
vagyon tehermentesen, a törvény erejénél fogva az ellátásért felelős, a tulajdont átvevő Önkormányzat
tulajdonába száll át 2013. január 1. napjával.
1.6. Aláírók rögzítik, hogy a 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 79. §
(7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átruházó Társaság a rendszerfüggetlen víziközmű elemre nézve a
7. § (1) bekezdése szerinti a fogyasztói vízmérők tekintetében a Felek között létrejött Üzemeltetési
Szerződés V.D. 1. pontjában foglaltak szerint jogcímmel rendelkezik. A hivatkozott, fogyasztói
vízmérőcserék víziközmű-szolgáltató általi elvégzésére vonatkozó rendelkezés értelmezése kapcsán
Felek ezúton megerősítik, hogy azt a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodásnak tekintik. A
Vksztv. szerinti egyéb rendszerfüggetlen elemek tekintetében tulajdonosi státusza a tulajdont átadó
Társaságnak nincs, így 79. § (1) bekezdésben foglalt átháramlás minden más víziközmű vagyonelemre
kiterjed.
1.7. Aláírók célja, hogy a jelen okirat aláírásával deklarálják az 1.4. pontban hivatkozott törvényi
rendelkezés kapcsán a tulajdont átadó Társaságtól a tulajdont átvevő Önkormányzat részére átháramló
vagyon értéket.
1.8. Aláírók kijelentik, hogy a jelen jognyilatkozatot kifejezetten a 2011. évi CCIX. sz. víziközműszolgáltatásról szóló törvény 79. § (4) bekezdésére hivatkozással teszik meg, mely alapján
térítésmentes vagyonátruházásban állapodnak meg a 2007. évi CXXVII. törvény (AFA törvény) 11. §
(3) bekezdés a. pontja alapján, ily módon a vagyonátadás az általános forgalmi adó szempontjából
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közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási,
bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.
2. A vagyon kiadása és a vagyon értékének összegszerűsége
2.1. A jelen megállapodás tárgyát képező közműves ivóvíz ellátását biztosító víziközmű
vagyontárgyak megnevezését az Aláírók az 1. számú mellékletben tüntetik fel, az egyes tételek
tekintetében a nettó nyilvántartási értéket tételesen rögzítve, mely értékeket az Aláírók kölcsönösen
elfogadják.
2.2. A térítésmentes átadás tárgyául szolgáló vagyon értékét Aláírók a 2012. július 31. napi állapot
szerint, nettó értéken összesen 72 290 610 Ft-ban rögzítik.
2.3. Aláírók rögzítik, hogy a 2012. július 31. — 2012. december 31. időszak alatt bekövetkező
gazdasági események jelen okiratban részletezett vagyonátadásra kiható változásait legkésőbb 2013.
március 31. napjáig külön okiratban rögzítik.
2.4. Aláírók kijelentik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező víziközművek a Polgári
törvénykönyv 95. § -nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az
ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett
beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő
vagyonelemek növekményei.
2.5. Aláírók rögzítik azt, hogy a tulajdont átadó Társaság által a jelen okirattal átadott víziközműveket
a tulajdont átvevő Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján változatlanul birtokban
tartja, ezen körülményekre tekintettel az Aláírók az üzemeltetési szerződéshez jelen egyetértési
jegyzőkönyvet csatolják.
2.6. Aláírók rögzítik, hogy jelen okirat aláírásával a tulajdont átadó Társaság tehermentesen, akként
adja át az 1. sz. mellékletben meghatározott vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból
2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő önkormányzat, pedig a számviteli
nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.
Jelen jegyzőkönyv 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó Társaságot, 2 példány a
tulajdont átvevő Önkormányzatot illet meg.
Kelt …………………..‚2012………………….

Kelt…………………. 2012……………………..

Tulajdont átadó Társaság

Tulajdont átvevő Önkormányzat

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A második döntési javaslatban arról dönt a képviselő-testület, hogy a vagyonbiztosításról kellő
információk birtokában a későbbiekben dönt.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
639/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
számú törvény 9. § ( 6 ) bekezdésében előírt vagyonbiztosításról kellő információk birtokában
a későbbiekben dönt.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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23. Napirendi pont
Gyomaendrőd környezetállapot javításának vízgazdálkodási eszközökkel történő fejlesztése
vízrendezés-vízpótlás
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A mezőgazdasági termelékenység növelése érdekében igen jelentős feladat a város mezőgazdasági
területeinek vízrendezése és vízpótlása. Kondoros kezdeményezésére egy igen jelentős belvízrendezési
és öntözési program kerül kidolgozására, mely a Kormány elé is beterjesztésre került. A program a
Tessedik Mintaprogram a Körös-Maros közén címet kapta.
A program három részre osztható és több megyét is érint. Békés-megyére a „B” projektelem
vonatkozik, melyben helyt kapott a korábbi években előkészített „Gyomaendrőd környezetállapot
javításának vízgazdálkodási eszközökkel történő fejlesztése vízrendezés-vízpótlás” című projekt is,
mely a Gyomaendrőd Déli mezőgazdasági területeinek vízrendezésére és az öntözés feltételeinek
biztosítására vonatkozik. A program teljes kidolgozása érdekében még számos feladatot el kell
végezni. A mintaprogram előrehaladása érdekében a gyomaendrődi projektelemre vonatkozó elvi
vízjogi engedélyek beszerzéséhez mindenkép szükséges.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére az Önkormányzat ajánlatot kért a korábbi
belvízprogramokat is kidolgozó Békés-Planum Kultúrmérnöki Kft.-től. A beérkezett ajánlat alapján a
teljes tervdokumentáció elkészítésének költsége 3.492.500 Ft.
A Pénzügyi bizottság véleményezte az előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek,
annál is inkább mert Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, városunk díszpolgára is ígéretet
tett arra, hogy megpróbálja a várost olyan pozícióba hozni, ami elősegíti ennek a programnak a
megvalósulását.
Poharelec László képviselő megkérdezte, az érintett területen tulajdonnal rendelkező gazdáknak mi a
véleménye, érdekli-e őket ez az öntözési program, foglalkoznak-e vele. Ha komolyan érdekli őket,
miért nincsenek itt és mondják el a véleményüket. A jelen szűkös gazdasági helyzetbe, ők is
hozzájárulhatnának ehhez az összeghez.
Várfi András polgármester a fenti kérdést nem méltatta válaszra, ellenben felolvasta Dr. Köhler
Mihály nyugalmazott egyetemi docens ezzel kapcsolatban érkezett levelét.
Dr. Köhler Mihály gyomai származású, aki mindig szívesen tér ide haza. A levelében szépen
megfogalmazta, hogy miért fontos az öntözés. Most, amikor a mezőgazdaság szerkezetének átalakítása
történik, akkor igen is foglalkozik a mezőgazdasági kormányzat és a gazdálkodók is foglalkoznak az
öntözéssel. Természetesen az öntözés nem a vízparton kezdődik a gazdák számára, hanem meg kell
teremteni azt a feltételt, hogy a szántóföldjük közelébe kerüljön a víz, mert azt onnan ki kell emelni, el
kell juttatni az öntözhető területre. Esetünkben a Fűzfás zugnál történne a kiemelés, majd 2500 m
kellene szállítani a vizet és úgy jutna el a gazdákhoz. Ennek a fő műnek a megépítése történhet állami
támogatásból, melynek tervét szeretnénk mi elkészíteni. Ezzel a „zsebpénznyi” pénzzel, majd a gazdák
összefogásával történhet meg az öntözőfürtök kialakítása, melyre szintén lesz állami támogatás.
Véleménye szerint nem csak Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, hanem Köhler Mihály úr is
tett már azért, hogy itt Gyomaendrődön történjen valami. Amennyiben mi ezt nem akarjuk különböző
indokok alapján, akkor a lehetőség elmegy, a környékünkön öntözni fognak – Kondoroson már nagy a
készülődés e tekintetben - mi pedig, akik közvetlenül a Körös parton vagyunk, nem tudunk öntözni.
Márjalaki József kiegészítésként elmondta, a tervezéshez szükséges bruttó 3.492.500 Ft összeg a
többlet adóbevétel terhére lenne biztosítva.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint a város gazdasági fejlődését két területen lehetne
elindítani. Az egyik a turizmus a másik pedig a mezőgazdaság. Nagyon fontos lenne, hogy ez
utóbbiban is elinduljon valami, jó lenne, ha a gazdák is összefognának és egy olyan hosszú távú
koncepciót alakítanának ki, amivel a város gazdaságát fel tudnák lendíteni. A maga részéről támogatta
ezt a programot, hiszen a fellendülésnek ez lehet az egyik útja.
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Poharelec László képviselő megítélése szerint ez a 3.5 millió Ft nem zsebpénz a városnak.
Hangsúlyozta, nincs ellene a program megvalósulásának, szívesen támogatja, de emlékezzenek vissza,
hogy egyszer erről már volt szó, akkor nem szavazták meg, de azóta se kereste meg a testületet
egyetlen gazda se, hogy akkor miért nem szavazták meg. Azok a területek magántulajdonban vannak,
a maga részéről azt szeretné tudni, hogy azoknak a gazdáknak mi a véleménye erről. Lehet, hogy mi
szeretnénk, de ők meg nem. Ne döntsön a testület a gazdák véleménye nélkül.
Toldi Balázs alpolgármester reálisnak tartotta a képviselő úr által elmondottakat, hiszen nem csak az
önkormányzat lesz a haszonélvezője, ha megvalósul ez a beruházás, hanem a gazdák is.
Véleménye szerint, az, hogy az önkormányzat elkészítteti a terveket, jelzés értékű lehet a gazdák felé,
hogy ők is ismerjék fel az abban rejlő lehetőségeket, hogy a terméshozamokat tudják növelni, ha
összefognak az önkormányzattal és egymással. Kérte az érintetteket, hogy üljenek le a gazdákkal,
foglalkozzanak ők is ezzel, nélkülük nem kellene ebben tovább lépni. Hosszú távon nem csak az
önkormányzatnak kell ebben szerepet vállalni, - hiszen maga képtelen lesz ezt a közel 2 milliárd Ft
összegű beruházást megvalósítani,- hanem azoknak is, akik igazán haszonélvezői lesznek ennek a
lehetőségnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint, ahhoz, hogy a gazdákkal le lehessen ülni e témában,
szükséges az elvi vízjogi engedély. Mint Polgármester úr is utalt rá, a kormányzat részéről
megfogalmazódott a szándék, melyhez a felmérések, koncepciók, tervek bekérése jelenleg
folyamatban van. Igaza van Alpolgármester úrnak abban, hogy az önkormányzat ezt egymaga nem
tudja megvalósítani, és azzal is egyet lehet érteni, hogy ez csak egy lehetőség, és a benne lévőkön
múlik, hogy azzal tudnak-e, akarnak-e élni. Az elvi vízjogi engedély megléte után lehet a folyamatot
érdemben elindítani. Az engedélyek megléte után, a szennyvízberuházáshoz hasonlóan, itt is létre kell
hozni a társulást és annak kell a beruházást megvalósítani.
A korábbi megbeszéléseknél az volt a probléma, hogy csak a tulajdonosi kört hívták meg, viszont nem
csak őket, hanem a használókat is meg kell célozni, hiszen ők is érdekeltek lesznek ennek a projektnek
a megvalósításában. A társulást nem csak a beruházásra, hanem a működtetésre is létre kell hozni,
hiszen a berendezéseket karban kell tartani, azokat működtetni kell. Ez egy hosszú, akár több évig is
elhúzódó folyamat, hogy az a rendszer kialakuljon, ami jelentős mértékben felviszi a földnek az
értékét.
Iványi Lajosné képviselő elmondta, a gazdák nagyon várják, hogy végre tudjanak öntözni. Ha meg
lesz a lehetőség, akkor a gazdák társak lesznek ebbe a beruházásba.
Fülöp Zoltán képviselő emlékezete szerint, annak idején, amikor ez ügyben egyeztettek a gazdákkal,
más volt a helyzet, ugyanis nem volt mögötte kormányzati szándék. Akkor 1 millió Ft körüli költség
terhelte volna a gazdákat és az egész azon bukott meg, hogy a bérlő vagy a tulajdonos fizesse. Viszont,
ha most a kormány mögé áll ennek az öntözési lehetőségnek, akkor az önkormányzat részéről
támogatni kell, hiszen a Keselyősön jó minőségű, 30-40 AK értékű területek vannak, melyek
öntözéssel, megfelelő növényi kultúrával a gazdáknak jelentős bevételt eredményezhet. Amennyiben
létrejön a fővezeték, akkor az öntözőfürtök kialakításában már a gazdák is biztos összefognak,
partnerek lesznek.
Várfi András polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról, amely szerint az elvi vízjogi engedélyezési tervének kidolgozásával megbízzák a BékésPlanum kultúrmérnöki Kft-t, a tervezéshez szükséges bruttó 3.492.500 Ft összeget pedig a többlet
adóbevétel terhére biztosítják.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
640/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd környezetállapot javításának
vízgazdálkodási eszközökkel történő fejlesztése vízrendezés-vízpótlás” című projekt elvi
vízjogi engedélyezési tervének kidolgozásával megbízza a Békés-Planum Kultúrmérnöki Kft-t
(5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I/1.), a tervezéshez szükséges bruttó 3.492.500 Ft összeget a
többlet adóbevétel terhére biztosítja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Bányaszolgalmi jog bejegyeztetése önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, illetve a kapcsolódó
felajánlott kártalanítás elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Magyar Horizont Energia Kft. megbízásából a
Geoflame Kft. a gázvezeték által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok bányaszolgalmi jog
bejegyeztetéséhez kéri az önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulását kéri. Összesen 17 db
ingatlant érint, amely többségében külterületi út.
A Pénzügyi bizottság javasolja a hozzájárulás megadását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
641/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Magyar Horizont Energia Kft.
alábbiakban részletezett kártalanítási ajánlatát. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdonát képező ingatlan területrészek kártalanításának célja: bányaszolgalmi jog
bejegyeztetése a HHE-Endrőd-1-HHE-Gyoma-2-HHE-Déva-2- MOL Dévaványa Gyűjtő
DN100, PN100 bar gázvezeték által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.
Helyrajzi
szám
02383/5
02374
01157
01105/18
01105/13
01033
01046
01047
01034/13
01013
0952
0957
0963
0966/7
0969
0976
0977/7
Összesen:

Művelési ág
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett csatorna
Kivett út
Kivett közút
Kivett út
Kivett út
Kivett út
Kivett árok
Kivett út
Kivett út
Kivett csatorna

Érintett
terület Kártalanítás
nagysága (m2)
összege Ft
240
24000
761
76100
401
40100
170
17000
233
23300
1199
119900
128
12800
175
17500
227
22700
555
55500
102
10200
472
47200
296
29600
93
9300
211
21100
146
14600
229
22900
563.800
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, és a megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Értékesítés az Ipari Park területéből
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta a Békésterv Kft. vételi ajánlatot tett az
önkormányzat tulajdonát képező ipari park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú építési területből
megosztással keletkező mintegy 2,9 ha nagyságú telekrészt megvásárlására, 250 Ft/m2+ÁFA fajlagos
áron. Ez az ajánlat lényegesen alacsonyabb, mint amennyiért az önkormányzat 2011. évben
megvásárolta az ingatlant (575 Ft/m2).
A társaság vételi ajánlata szerint a területrész megvásárlása csak nyertes pályázat esetén jönne létre. A
Békésterv Kft. előszerződést kíván kötni. A terület hasznosításának célja egy 500 kW-os napelemes
fotóelektromos erőmű megépítése. A vételár megfizetése a sikeres pályázat esetén a támogatási
szerződés megkötését követő maximum 90 napon belül történne.
Az ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonát képezi, amely forgalomképes. A nemzeti vagyonról
szóló törvény alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van.
Az önkormányzat vagyon rendelete alapján az ingatlan hasznosítását nyílt eljárásban meg kell hirdetni.
Az ingatlan hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
Az ingatlan értékesítése az alábbi kiemelt feltételek mellett javasolt:
A terület fajlagos vételára: nettó 460 Ft/m2.
Az önkormányzat rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja értékesíteni. Amennyiben nincs
ajánlat a teljes területre, akkor lehet a megosztással keletkező területrészre ajánlatot tenni.
A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§-a az önkormányzati ingatlanok
értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
A licitálást megnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot 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 az adásvételi
szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
Toldi Balázs alpolgármester aziránt érdeklődött, hogy a közelmúltban egy német cég hasonló
beruházást szeretett volna megvalósítani Gyomaendrődön. Tudomása szerint Sarkadon folyamatban
van ennek megvalósítása. Akkor az önkormányzatunk fogadó kész volt az együttműködésre, nem csak
a hely biztosítása tekintetében, hanem a pályázat aktív részvevőjeként is. Kérdése, hogy hol tart ez a
folyamat, hogyan alakult a német céggel a további tárgyalás.
Dr. Timár Andrea osztályvezető válaszolva elmondta, a céggel megkötésre került az együttműködési
megállapodás, amely szerint a cég elvégez egy elő energetikai vizsgálatot, és abból látható majd, hogy
milyen megújuló energiaforrásokat lehetne termelni itt Gyomaendrődön. Ennek megfelelően kötnék
meg a további megállapodást, és gondolkodnának a KEOP pályázat benyújtásának lehetőségében. Kb.
másfél hónapja kérdezett rá, hol tart a vizsgálat, melyre azt a választ kapta, hogy haladnak vele, és úgy
tűnik, hogy egy napenergia parkot tudnának létrehozni. Azóta folyamatosan keresi a céget, de válasz
nem érkezett.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
642/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3741/52 hrsz. építési terület
megnevezésű ingatlant meghirdeti nyílt árverésen történő értékesítésre az alábbi kiírás
feltételei szerint
1. A terület fajlagos vételára: nettó 460 Ft/m2.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja
értékesíteni. Amennyiben nincs ajánlat a teljes területre, akkor lehet a megosztással keletkező
területrészre ajánlatot tenni.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. Az árverés időpontja: 2012. december 14-én de. 10.00 óra.
5. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
6. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja.
7. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2012. december 14-én 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.
8. 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.
9. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
10. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§-a alapján az önkormányzati
ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
12. A licitálást megnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A
licitálás során a nyertes ajánlatot 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 az adásvételi szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
13. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
14. Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló
elfogadása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Képviselő-testület 2012. szeptemberi ülésén tárgyalta az önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről
készített beszámolót. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott
szempontrendszer alapján elkészítette a 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló
beszámolóját és jelen előterjesztéssel kéri a Képviselő-testületet szíveskedjen azt megtárgyalni és
elfogadni.
A beszámoló részét képezi a bérlakás ellenőrzéskor feltárt hiányosságok utóellenőrzésének
bemutatása: a lakók nem végezték el a festést, mázolást, legtöbb esetben tavaszra ígérték a munkák
elvégzését.
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Az előterjesztők javaslata, hogy az elmaradt munkákra a bérlő számára adjon a testület határidőt 2013. május 31. -, mely határidő letelte után a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ismételten folytassa le az
utóellenőrzést.
Az Ügyrendi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testület számár
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
643/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt.
határozat alapján elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi lakásgazdálkodási
tevékenységéről készített beszámolóját, azzal, hogy az utóellenőrzésre kijelölt lakásokban
elmaradt festési, mázolási munkálatokat a bérlők 2013. május 31. napjáig kötelesek elvégezni,
amennyiben a bérlők kötelezettségüket nem teljesítik, úgy a bérbeadó a bérleti jogviszonyt a
határidő elteltét követő 15 napon belül írásban felmondja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Helyiség és egyéb bérleti díjak módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati tulajdonban lévő tartósan bérletbe,
használatba adott ingatlanok egy részénél a szerződésekben a bérleti díj módosítása a tárgyévet
megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékéhez van kötve. Ebben az esetben nem kell külön
szerződést módosítani. A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének
mértéke a következő költségvetési évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex
figyelembevételével kerül megállapításra. A felülvizsgálat esedékessége 2012. november 30. Itt a
bérleti, illetve a használati díj a módosítása a tárgyévre előre történik a felek közös megegyezése
alapján.
2012. évre várható infláció 4,2 % .
Az Endrődi Cuti Kft. bérleti jogviszonya 2012. november 30. napján lejár, 2007-ben 5 évre lett
meghosszabbítva. A Pénzügyi bizottság javasolja, hogy ismételten 5 évre legyen meghosszabbítva a
bérleti jogviszony.
A„Gyoma-Gazda” Bt. bérleti szerződése 2012. december 31. napjával lejár. A szerződés
meghosszabbítására javasolt az egy év időtartamot meghatározni a bérleti díj emelése mellett.
Kulik Zoltán gyomaendrődi lakos a Hantoskerti holtág vízpartra nyúló önkormányzati ingatlanból 180
m2-t bérel, melyen faház található. A bérbeadás Képviselő – testületi döntés alapján történt 2005.
március hónapban. A területhasználatért megállapított bérleti díj 2012. évben 1.040,-Ft/év. A bizottság
véleménye szerint a többi területhasználattal összevetve aránytalanul alacsony a bérleti díj összege,
ezért javasolt annak módosítása nettó 200,- Ft/m2/év összegre, ez összesen évente nettó 36.000,- Ft.
A közigazgatás átszervezése kapcsán várhatóan 2013. év elején a Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja által működtetett kirendeltség tevékenysége a Mirhóháti utcai épületben
megszűnik, más épületbe kerül áthelyezésre. A bérleti díj értelemszerűen a Mirhóháti utcai épületben
való tartózkodásig, a bérleti jogviszony megszűnéséig érvényes.
A piacokat és az endrődi vásárteret üzemeltető Markt-Plus Kft. november 19-én nyújtott be kérelmet.
A társaság azt kéri, hogy 2013 évben sem változzon az általuk fizetett bérleti díj összege, amely
jelenleg nettó 208.000,- Ft/hónap. A Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja, hogy Markt-Plus
Kft. bérleti díja 2013. évben is nettó 208.000,- Ft/hónap maradjon.
Dr. Timár Andrea osztályvezető a 2. döntési javaslatban történt elírásra hívta fel a képviselők
figyelmét, a Gyoma – Gazda Bt. esetében a bérleti díj összege helyesen: 17.700 Ft+Áfa. Kérte a
képviselő-testületet, hogy ezt az összeget fogadja el.
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Béres János képviselő Kulik Zoltán által a Hantoskerti holtágon bérlet ingatlan bérleti díjával
kapcsolatban javasolta elgondolkodni a terület értékesítésén, mert ilyen mértékű bérleti díj emelés
mellett - 1.040 Ft-ról 36.000 Ft-ra évente, - a bérlő jobban jár, ha azt megveszi, mert néhány év alatt
visszatérülne neki a vételár.
Várfi András polgármester javasolta, most így megállapítani a bérleti díjat, és majd a bérlő eldönti,
hogy számára ez megfelel, vagy ajánlatot tesz a megvételre.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket, elsőként az 1. döntési javaslatról
döntsenek, melyben a jövő évi bérleti díjak kerülnek megállapításra a táblázatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
644/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait megemeli 2013. január 1. napjától
kezdődően 2013. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Mirhóháti u. 11.
Munkaügyi Központ
Szabadság tér
Buszállomás-trafik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24
m2
Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati
jog
Liget – Fürdő Kft. ( 1090, 1293/5, 1295/2,
1298 hrsz.)
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
( Áchim utca )
Markt –Plus Kft., piacok és az endrődi
vásártér üzemeltetése

Bérleti díj
109.000,- Ft/hó + Áfa
5.300,- Ft/hó + Áfa
9.900,- Ft/hó + Áfa
36.000,- Ft/év + Áfa
11.700,- Ft/hó + Áfa
628.900,- Ft/év + Áfa
1.274.990,- Ft/hó + áfa
478.000,- Ft/év + Áfa
208.000,- Ft/hó + Áfa

A bérleti díjak felülvizsgálata 2013. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítások megkötésére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Béres János képviselő a Gyoma - Gazda Bt. bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyú
döntéshozatal tekintetében személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő úr kizárásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
645/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Béres János képviselőt kizárja Gyoma - Gazda Bt.
bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyú döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hozzák meg döntésüket, a Gyoma-Gazda Bt.
bérleti jogviszonyát hosszabbítsák meg 2013. december 31-ig, 17.700 Ft+Áfa bérleti díj kikötése
mellett.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
646/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a
Gyoma – Gazda Bt. által bérelt helyiség bérleti jogviszonyát 2013. december 31. napjáig
meghosszabbítja 17.700 Ft/hó + Áfa bérleti díj kikötése mellett.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül az Endrődi Cuti Bt. bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
647/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 5271 hrsz.-ú
közterületből 65 m2 nagyságú területrészt bérlő Endrődi Cuti Kft. bérleti jogviszonyát 2017.
december 31. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj összege 2013. január 1 napjától 13.500
Ft/hó + Áfa, melynek mértéke a tárgyévben felülvizsgálatra kerül.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
2012. évi Díszvilágítás
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, 2012-es költségvetési rendelet
megalkotása során a 2012. évi díszvilágításra előirányzott keretösszeget forrás nélkül jelölte meg.
Ennek értelmében a téli ünnepi időszakra a korábbi években megszokott ünnepi díszvilágítás
elmaradna. korábbi években a díszvilágítás üzemeltetését helyi vállalkozó, Vatai Gyula egyéni
vállalkozó végezte. A 2012. december és 2013. január hónapokra vonatkozó üzemeltetést több
variációban lehetne megoldani. A 6 variáció közül a Pénzügyi bizottság az elsőt javasolja, amely
szerint felszerelésre kerülne a Polgármesteri Hivatal épületére a homlokzati díszek, valamint a
Kirendeltség épületére a homlokzati díszek, 2 fenyő feldíszítése égősorral és a Szabadság téri szökőkút
megvilágítása, a Fő út- Hősök útja kereszteződésében felteszik a kifeszített motívumot, valamint
felszerelik az oszlopdíszeket. Ennek költsége: bruttó 431.800,-Ft, E.On által kiállított számlák alapján
az izzók fogyasztása bruttó 250.000,-Ft, valamint az eszközök fel és leszereléséhez emelődaru is
szükséges, melynek költsége (kiszállási díj 24.000,-+ÁFA, valamint óradíj 12.000,-+ÁFA).
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E járulékos költségeket figyelembe véve a 2012. év karácsonyi díszvilágításának költsége, biztonságos
üzemeltetés mellett bruttó 834.200.-Ft lenne.
Dr. Timár Andrea osztályvezető kiegészítésként elmondta, a bruttó 834.200 Ft forrása: a település
szúnyoggyérítési szakfeladat maradványa terhére 580.000 Ft, és a 2012 évi többlet adóbevétel terhére
254.200 Ft.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az 1. variáció szerinti megoldásról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
648/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megrendeli a 2012. évi díszvilágítást az alábbiak
szerint:
Felszerelésre kerül: Polgármesteri Hivatal épületére a homlokzati díszek, valamint a
Kirendeltség épületére a homlokzati díszek, 2 fenyő feldíszítése égősorral és a Szabadság téri
szökőkút megvilágítása, a Fő út- Hősök útja kereszteződésében felteszik a kifeszített
motívumot, valamint felszerelik az oszlopdíszeket. Ennek költsége: bruttó 431.800,-Ft, a
tavalyi évi E.On által kiállított számlák alapján az izzók fogyasztása bruttó 250.000,-Ft,
valamint az eszközök fel és leszereléséhez emelődaru is szükséges, melynek költsége
(kiszállási díj 24.000,-+ÁFA, valamint óradíj 12.000,-+ÁFA). E járulékos költségeket
figyelembe véve a 2012. év karácsonyi díszvilágításának költsége, biztonságos üzemeltetés
mellett Bruttó 834.200.-Ft, melynek forrása: a település szúnyoggyérítési szakfeladat
maradványa terhére 580.000 Ft, és a 2012 évi többlet adóbevétel terhére 254.200 Ft.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
2012. évi szúnyoggyérítés
Betkó József bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk 1999. óta többoldalú megállapodás
keretében, regionálisan végzi a szúnyoggyérítést. 2012-es évben is az előző évekhez hasonlóan a
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy
Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön köt szerződést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges pályázótól kért
árajánlatot. A pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett. 2012-es
év, egy átlagos szezonnak mondható volt, ugyanis 1 biológiai lárvairtásra, és 3 kémiai
szúnyoggyérítésre volt szükség általánosan a tagtelepülések területén.
2012. évre a Magyar Turizmus Zrt-től kapott 1,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
önkormányzatunkra jutó összeg 309.410 Ft.
A Városfenntartó bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
Kérdés, észrevétel hiányában a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
649/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi szúnyoggyérítésről szóló
beszámolót.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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30. Napirendi pont
Iglódi Lajosné támogatási kérelme épület felújításra
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a kérelem tárgya, a kérelmező 1/2 rész-tulajdonában lévő
Gyomaendrőd, Kossuth utca 5. sz. alatti épület, mely Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 1/2011.
(II. 1.) Önkormányzati rendeletének 1. melléklete alapján Helyi védettség alatt álló egyedi érték. A
rendelet 5. §-a lehetőséget ad a védettség alatt álló épületek védelme, állagmegóvása során felmerülő
költségek támogatására pályázat útján, oly módon, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
külön erre a célra elkülönített alapba, az aktuális év éves költségvetési rendeletében forrást biztosít.
Iglódi Lajosné azzal a problémával kereste meg önkormányzatunkat, hogy az épület falazata és az
épület alatt elhelyezkedő pince, az évenként jelentkező magas talajvízszint miatt vizesedik, amely a
homlokzaton és a pince födémében okoz károkat. A problémákat szeretné a tulajdonos helyreállítani,
de anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy a munkálatokat segítség nélkül megoldja, így a
Képviselő-testülethez fordult támogatásukra számítva.
A Városfenntartó bizottság a kérelem tárgyalása során azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a 2013.
évi költségvetési rendelet tárgyalása során vegyék figyelembe a kérelmet, és döntsenek az egyedi helyi
védelembe vett értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő átalakítási
munkák támogatásához biztosítani kívánt forrás összegéről.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a bizottság javaslat szerint
megfogalmazott döntési javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
650/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása
során figyelembe veszi Iglódi Lajosné Gyomaendrőd, Kossuth u. 5. alatti lakos épület
felújításra benyújtott kérelmet, és dönt az egyedi helyi védelembe vett értékeken végzendő
állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő átalakítási munkák támogatásához
biztosítani kívánt forrás összegéről.
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Várfi András polgármester elmondta, az Ötv. alapján a képviselő-testületnek évente legalább egy
alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a
közmeghallgatás időpontját 2012. december 13-a 17 óra legyen. Helyszín a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola Tornaterme. A közmeghallgatás napirendjeként javasolta:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2013. évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól
3. Tájékoztató a helyi közigazgatás átszervezéséről
4. Közérdekű kérdések, bejelentések
Megkérdezte a képviselőket van-e eltérő javaslatuk.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak az általa javasoltakat tartalmazó döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
651/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete, az 1990. évi LXV tv. 13. §-ban
meghatározottakra figyelemmel, 2012. december 13-án 17 órai kezdettel a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola Tornatermében (Gyomaendrőd, Selyem u. 109/1.)
közmeghallgatást hirdet.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2013. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2. Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól
3. Tájékoztató a helyi közigazgatás átszervezéséről
4. Közérdekű kérdések, bejelentések
Határidő: 2012. november 29.
Felelős: Várfi András polgármester
32. Napirendi pont
Tájékoztatás a szennyvízbekötés támogatása érdekében tett intézkedésekről
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértéke
120 Ft/m3 –ről 1 200 Ft/m3-re növekedett. Talajterhelési díjat abban az esetben kell fizetni, ha
műszakilag biztosított a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés lehetősége, ennek ellenére az
ingatlant nem kötik be a rendszerbe. A díjemelés következtében megnőtt a lakosság szennyvízcsatorna
hálózatra történő csatlakozási szándéka. Az önkormányzat ennek elősegítése érdekében az Alföldvíz
Zrt-vel közösen rákötési kampányt indított. A hálózatot üzemeltető Zrt. a kampányban részt vevő
ingatlanok szennyvízbekötés tervét elkészítette, valamint a rákötést követően 5 havi szennyvízdíj
megfizetését elengedte. A kampány 2012. szeptember 25-ig tartott, és az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása
szerint ez idő alatt 33 db ingatlan csatlakozott rá a szennyvízhálózatra.
Az önkormányzat eltekintett az utólagos rácsatlakozási díj megfizetésétől, melynek összege attól
függően, hogy melyik ütemben valósult meg a beruházás 32.500,-Ft és 250.000,-Ft között lenne.
Képviselő-testület szeptemberi ülésén módosította a 20/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet és a
2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi talajterhelési díjból 80 %-os díjkedvezményt, a 2013.
évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi talajterhelési díjból 50 %-os díjkedvezményt biztosított.
Továbbá lehetővé tette, hogy kérelemre a tárgyévben fizetendő talajterhelési díjból 50%-os
kedvezményben részesülhessen az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500-Ft).
Amennyiben lesz lehetőség olyan források megpályázására, melyek az ilyen célú beruházások
támogatására irányulnak, ezt az önkormányzat megteszi, és az elnyert összegre figyelemmel igyekszik
kidolgozni egy kamatmentes hitelt biztosító támogatási konstrukciót. Jelenleg azonban pályázati
lehetőség nincs és az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé további támogatás
biztosítását.
A Városfenntartó bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását, továbbá az
Alföldvíz Zrt. megkeresését a szennyvízbekötések támogatása érdekében.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
652/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a szennyvízbekötés támogatása érdekében
tett intézkedésekről szóló tájékoztatót, és felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg az
Alföldvíz Zrt-t a bekötések támogatása érdekében.
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Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
Tájékoztatás a hulladéklerakási járulék bevezetésének várható hatásáról
Dr. Timár Andrea osztályvezető elmondta, várhatóan hamarosan kihirdetésre kerül az új hulladékról
szóló törvény, melynek egyik jelentős változása a hulladéklerakási járulék meghatározása, ami érinti a
Regionális Hulladékkezelő Kft. működését. A törvény 68.§- a szerint a hulladéklerakó üzemeltetője a
hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája után kell, hogy megfizesse a
hulladéklerakási járulékot.
A Kft ügyvezetője készített egy kimutatást a tulajdonos települések által 2011 évben beszállított
hulladék mennyiségéről, és hogy ez alapján mennyi lenne a fizetendő hulladéklerakási járulék. Ennek
összege 26.863.620 Ft. A külső beszállítók esetében a hulladéklerakási járulék beépíthető a befogadási
díj összegébe. A tulajdonosok esetében, amennyiben a Hulladékkezelő Kft-nek kell megképezni ezt az
összeget, veszélybe kerül a céltartalék képzése, ami veszélyezteti a hulladéklerakó telep
környezetvédelmi engedély szerinti működését. Ezért a Kft. ügyvezetője a november 12-i taggyűlésen
azt kérte a tulajdonos önkormányzatoktól, hogy a befogadási díjat a törvény hatálybalépését követően
a tulajdonos és a külsős tagokra vonatkozóan emeljék meg a lerakási járulék mindenkori mértékével.
Az előterjesztők javaslata, hogy az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény kihirdetését követően
döntsön a képviselő-testület a befogadási díj mértékéről.
Berkes Zsuzsa a Kft. ügyvezetője kiegészítésként elmondta, az országgyűlés a hétfői napon elfogadta
a hulladékról szóló törvény módosítását, tudomása szerint a héten aláírásra is kerül a Köztársasági
Elnök által. A módosítás nem érintette a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos részt. A téma azért
került a taggyűlés illetve a jelent testületi ülés elé, mert a közszolgáltatási díj megállapítása a
közszolgáltató feladata. A díjmegállapítást pedig jelentősen befolyásolja, hogy a közszolgáltató
beépíti-e a díjba a hulladéklerakási járulékot, azt áthárítja-e a lakosságra, vagy nem. Szükséges a
döntés meghozatala, hiszen a társaság működését is jelentősen befolyásolja, hiszen nem tudja
egyszerre megképezni a céltartalékot, a bérleti díjat és a lerakási járulékot.
Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el, hogy a törvény hatálybelépését követően a lerakási
járulék bevezetésre kerüljön a tulajdonos és a külsős tagoknál egyaránt.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
653/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény
kihirdetését követően dönt a befogadási díj mértékéről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Béres János képviselő ismételten felvetette a Varga Lajos Sportcsarnok mennyezetének állapotát. Már
az elmúlt ülésen is kérte az épület üzemeltetőjét, hogy a mennyezetről logó tapétát vagy szedjék le,
vagy ragasszák vissza. Ez a mai napig nem történt meg. Az elmúlt hétvégén röplabda torna volt a
sportcsarnokba, külföldről és több Magyarországi városból is voltak csapatok, akik mind láthatták ezt
az állapotot. Decemberben pedig a Kner Imre gimnázium ott rendezi meg a szalagavató bálját.
Addigra csak kellene megoldást találni, ha más nem szedjék le, hogy ne lógjon a mennyezetről.
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Megkérdezte a csarnokot üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjét milyen intézkedést tett
ez ügyben.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, hogy lehetőség szerint még ebben az évben foglalkozzanak a
helyi önkormányzatok adósságainak átvállalásáról szóló kormányzati szándékkal, hogy mit jelentene
ez önkormányzatunkra nézve.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a rendelkezésre álló információk alapján a
próbaszámításokat a pénzügyi osztály elvégezte, de még a végrehajtási rendelet nem jelenik meg,
addig ezzel nem tudnak foglalkozni.
Fekete József ügyvezető válaszolva Béres képviselő úr kérdésére elmondta, a bejelentés követően
megvizsgálták a mennyezetet, és arra a megállapításra jutottak, hogy nem olyan egyszerű a megoldás.
Leszedni nem szerencsés a logó darabokat, mert jön vele a többi is. Igyekeznek megoldást találni, bár
a szerkezetre felmenni sem egyszerű. Meg kívánta jegyezni, hogy a Kft. csak üzemelteti a csarnokot, a
fenntartás kérdésében a költségek viselésében egyeztetésre lenne szükség.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet, a Tv nézők
figyelmét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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