Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
36/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. december 13-i közmeghallgatásról a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola (Gyomaendrőd, Selyem u. 109/1. sz.) tornatermében.
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
Önkormányzati intézmények vezetői, Polgármesteri Hivatal osztályvezetői,
sajtó képviselői, kb. 30 fő érdeklődő állampolgár
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson résztvevő képviselőket, a Jegyző urat, a
Polgármesteri Hivatal részéről jelenlévőket, és valamennyi megjelent érdeklődőt. Megállapította, hogy
a közmeghallgatás határozatképes. A 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Arnóczi István János
képviselő úr hiányzott.
Külön köszöntötte azokat, akik érdeklődésüket fejezték ki és eljöttek erre a mai közmeghallgatásra,
melynek helyszínéül azért esett a választás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolára, mert
hamarosan itt a szomszédban fog kialakulni az új városközpont. Január 1-től a szomszédos Selyem u
124. alatti épületben kezdi meg működését az új városháza, az épület felújítása, kialakítása jelenleg is
folyamatban van. Ezúton mondott köszönetet Lukács László igazgató úrnak, hogy rendelkezésre
bocsátotta az iskola tornatermét.
A közmeghallgatás megtartását az Ötv. írja elő a képviselő-testület számára. A közmeghallgatást előre
meg kell hirdetni. A közmeghallgatás célja, hogy a választópolgárok részére lehetőséget biztosítson
közérdekű kérdések és javaslatok megtárgyalására. A közmeghallgatás testületi ülés keretében
történik, az ülést a polgármester vezeti. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A testület tagjainak
határozatképes számban kell megjelenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Béres János és Marton Dániel képviselő urakat javasolta kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
666/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Béres János és
Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
A közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
A kiküldött meghívó szerinti napirendet javasolta kiegészíteni, és 5. napirendi pontként a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása, míg 6. napirendi
pontként a Társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyú előterjesztéseket javasolta megtárgyalni.
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A napirendre tett javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
667/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
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
5. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
6. Társulási megállapodás felülvizsgálata
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2013. évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira

Várfi András polgármester elmondta, a gazdasági világválság nem kímélte önkormányzatunkat sem,
ezért 2012-ben és az előző években is arra törekedtek, hogy a városnak működési célra ne kelljen hitelt
felvenni, a működési oldalon beálljon egy egyenleg, hiszen fejlesztésekre azért szükség van. A
bizonytalanságok ellenére sikerült ez év februárjában egy stabil költségvetést elfogadni a képviselőtestületnek, amit sikerült az év során is stabilan tartani. Az intézmények közül kettő jelzett
többlettámogatási igényt, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.1 millió Ft, a Kner Imre
Gimnázium pedig 2 millió Ft összegben.
2012 évre a helyi adók beszedéséből 280 millió Ft-ot bevételt terveztek, a tényleges bevétel november
30-ig meghaladta a 300 millió Ft-ot. Ez az összeg 10 millió Ft-al több mint a tavalyi év ugyanezen
időszakának bevétele.
A költségvetési főösszeg 3.5 milliárd Ft.
A 2008-ban kibocsátott kötvényt az önkormányzat teljes egészében nem használta fel. 10 éves
futamidőre, 3 év türelmi idővel lett kibocsátva 6.316.000 CHF értékben. A kibocsátás óta megtermelt
hozam több mint 330 millió Ft volt. Fejlesztési kiadásokra 315 millió Ft-ot használtak fel,
kamatfizetésre 93 millió Ft-ot és törlesztésre 388 millió Ft-ot.
Összességében az idei évről elmondható, hogy a nehézségek ellenére a város működő képes volt, a
kötelezően ellátandó feladatok mellett az önként vállalt feladatok teljesítése is megtörtént, a szükséges
pénzeszköz rendelkezésre állt.
Mi várható 2013-ban? Mint tudjuk az országgyűlés elfogadta az ország 2013 évi költségvetését. Az,
hogy ez hogyan érinti majd a városunk költségvetését, még nem lehet tudni, mert az önkormányzatunk
költségvetési tervezete még a törvénytervezet számadatai alapján került összeállításra. Az elfogadott
költségvetési törvény számadatai szerinti átdolgozás most van folyamatban. Nagy változás várható a
közigazgatásban, ami átrendezi a városháza működését, hiszen lesz, aki január 1-től a járási hivatalban
fog dolgozni. Lényeges változás lesz az oktatásban is, hiszen állami oktatás lesz. Az önkormányzatok
támogatási rendszere is megváltozik, feladatalapú lesz nem normatív. Közös hivatalt létrehozására
kerül sor Hunya és Csárdaszállás településekkel. A költségvetési törvénytervezet alapján a közös
hivatal elismert létszáma, amire támogatás számítható 33.25 fő, ekkora létszámmal azonban nem lehet
ellátni ezt a feladatot, így Gyomaendrődön 42 fő, Csárdaszálláson és Hunyán pedig 6-6 fővel
számoltak. A két kistelepülés esetében a törvénytervezet 1-1 főt határoz meg, de a költségvetésük
lehetővé teszi a nagyobb létszámú foglalkoztatást.
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A település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatásokat is feladathoz határozzák meg – temető, közutak
fenntartása, közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, stb. mint már elmondta, állami iskolák lesznek,
melyek működtetése vagy a Klebersberg Intézethez kerül, vagy az önkormányzatok nyilatkozata
alapján marad az önkormányzatnál. Önkormányzatunk ez utóbbi megoldást választotta, és vállalja az
oktatási vagyon működtetését, melynek becsült költsége 130 millió Ft. Egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatására 2700 Ft/fő összeget határoz meg a költségvetési törvény. A köznevelési
feladatok –óvodai ellátás esetében a pedagógusok és a segítő létszám bérét teljes mértékben biztosítja
a központi költségvetés, míg a szociális és gyermekjóléti és a kulturális feladatok ellátására is
biztosított a támogatás.
A 2013 évi költségvetési koncepció várható bevétele 2.971.222 E Ft, a kiadások 3.361.272 E Ft, a
forráshiány 390.050 E Ft. Ez a forráshiány tartalmazza a kötvénytörlesztést is, ami 210 millió Ft. E
tekintetben kormányzati döntés van arra vonatkozóan, hogy a kistelepüléseknél teljes egészében, míg a
nagyobb településeknél 50-70 % között rendezni fogják az önkormányzati adósságállományt.
Megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket, van –e kiegészíteni valójuk, kérdésük a napirendi
ponthoz kapcsolódóan.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, határozatban fogadják el az általa adott tájékoztatót.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
668/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásáról, kitekintés a 2013. évi költségvetési koncepció meghatározó számadataira és
céljaira szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól
Várfi András polgármester elmondta, az önkormányzat által 2012-ben benyújtott pályázatok között
vannak olyan nyertes, folyamatban lévők, melyek igen nagy értéket képviselnek és jó néhány közülük
a víz körül forog. Egyik ilyen nyertes pályázatból a szennyvíztisztító telep fejlesztése valósul meg,
melynek megvalósulása 2014-re tervezett, a bruttó összege pedig 1 milliárd Ft körüli. Ilyen továbbá a
belvíz III program, mely 2006-ban indult megyei programként, majd Kondoros gesztorságával
eljutottak odáig, hogy a munkaterület átadása megtörtént – a Csókási zug, Fűzfás zug és a Hantoskerti
holtág iszapkotrása fog megvalósulni a program által. Másik ilyen program a belterületi
belvízrendezés, a belvíz VIII ütem, melynek megvalósulása 2014 év végéig várható. Ennek bruttó
összege 103 millió Ft. A kistérségi óvoda fejlesztésére 150 millió Ft-ra pályáztak, döntés még nem
született. A pályázat főleg szervezetfejlesztésre és képzésre irányult, és némi eszközbeszerzést is
tartalmaz. Jelentős pályázat volt a Komplex telep program Gyomaendrőd mely 100 % támogatási
intenzitású. A támogatási igénye 150 millió Ft, melynek elnyerése esetén a cigányváros
felzárkóztatása a Fő út 2 és a Fő út 80 alatti közösségi színterek fejlesztése valósulhatna meg. Egy igen
szép pályázat a Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázatunk, melyet az önkormányzat nyújtott
be, de a GYÜSZTE készített el. A támogatási igénye 460 millió Ft, a támogatottsága pedig 100 %.
Egy testvérvárosi találkozó szervezésére is benyújtottunk pályázatot, 5000 euró támogatási igénnyel,
de sajnos ez a pályázatunk nem nyert, valószínűleg azért mert ilyen pályázaton már 2009-ben nyert az
önkormányzatunk. sajnos a Százszorszép óvoda fejlesztésére benyújtott 120 millió Ft támogatási
igényű pályázatunk sem részesült támogatásban.
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A Morgan Stanley Mindenki ebédel 2012 pályázatunk szintén nem nyert, viszont a Raiffeisen
Mindenki Ebédel 2012 pályázatunk sikeres volt, és 20 gyermek kb. 80 adag élelmiszer kiosztására
kerülhet sor. Egy ugyan ilyen pályázat van folyamatban, a támogatásra esélyes településekre a
facebook oldalon lehet szavazni. Buzdított minden gyomaendrődi lakost, hogy szavazzon, legyünk mi
is a támogatott települések között. A Sportcsarnok felújítására is nyújtottunk be pályázatot, de sajnos
nem nyertünk. Továbbra is figyelnünk kell az ilyen pályázati lehetőségeket, hogy a födém
helyreállítását és a szigetelést is meg tudjuk oldani. Egészséges életmódra nevelés a Térségi Szociális
Gondozási Központban c. pályázaton 10 millió Ft-ot igényeltünk, a támogatási intenzitás 100 %-os, a
pályázat értékelése folyamatban van. Az Őszikék Idősek Otthonának fejlesztésére 180 millió Ft
támogatási igényt nyújtottunk be, a fejlesztés kapcsán a modernizáción túl lehetőség nyílna 10 új
férőhely kialakítására. Sikeres volt a Gondozási Központot érintő pályázatunk az alapszolgáltatásokat
nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása, mely pályázat megvalósítása folyamatban van.
Fontos még szólni két nagyon jelentős KEOP energetikai pályázatról, melyek előkészítése
megkezdődött. Ezek közül az egyik a helyi hő és villamos energia igény kielégítésére irányul. ez azt
jelenti, hogy az intézmények tetején napelemek kerülnének elhelyezésre, az intézmény energia
szükségletének megfelelő méretezéssel és egy oda-vissza mérő órával kinullázná magát. Ez egy igen
gyorsan megtérülő beruházás lenne. A másik ilyen pályázat épületenergetikai fejlesztésre irányul,
épületek szigetelése, nyílászáró cseréje, fűtés és világításkorszerűsítés. A pályázat keretei között a
leendő városháza épületének és a Kossuth u 9 alatti Művelődési Ház komplex energetikai fejlesztését
valósítanák meg. A pályázatban maximum 500 millió Ft támogatás igénylésére lesz lehetőség,
várhatóan 85 % lesz a támogatási intenzitás.
A vizet érintően lényeges még az öntözés irányába is elmozdulni, mert ha visszatér a mezőgazdaság
egy egészségesebb szerkezetbe, lesz állattenyésztése és megtermeli a főzeléknövényeket, akkor az
öntözés nagyon fontos. Bízunk benne, hogy a kormányzat emellé komolyan mellé áll, és a vízkivételt
és a víz földekre való eljutását állni fogja.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Polgármester urat adjon rövid tájékoztatást arról hogyan áll a
városunkat érintő vasútfejlesztés, aluljáró építés beruházás.
Várfi András polgármester elmondta, a város lakosságát igen foglalkoztatja, hogy mikor épül meg a
vasúti aluljáró. Jelenleg az elkerülő út egyeztetése van folyamatban. Az elkerülő út az Ipartelep úton
haladva az OMV kút mögött a Penny parkolóján keresztül 2013-ban épülne meg. Az egyeztetés során
kérték a kivitelezőt, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében kerékpár sávot is létesítsenek az
elkerülő úton. Az, hogy az aluljáró megépítése után az elkerülő utat visszabontják, vagy egy szakaszát
meghagyják, még nem lehet tudni. Az elkerülő út elkészülte után történik meg az aluljáró építéshez a
terület átadás, ami 2014-ben fog elkészülni.
További kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
669/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat folyamatban lévő
pályázatairól szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Tájékoztató a helyi közigazgatás átszervezéséről
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a tájékoztató megtartására.
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Dr. Csorba Csaba jegyző köszöntötte a közmeghallgatás iránt érdeklődőket. Az elmúlt időszakban
elég sok szó esett már a helyi közigazgatásról, a képviselő-testület is sokat foglalkozott vele, és
Polgármesteri fórum is volt ebben a témakörben. Jelenleg a napjainkban zajló változásokról kívánt
számot adni, amelyek hamarosan le is zárulnak. A 2010-es választásokat követően az egyik
legnagyobb folyamat a közigazgatás átszervezése, melyet megelőzte a képviseleti szervek működésére
vonatkozó szabályok újjá alkotása, - az országgyűlési és a helyi képviselők megválasztására vonatkozó
jogszabályok megalkotása. Ezeket a változásokat fogalmazza meg az Alaptörvénynek az elfogadása.
Miután ezek a keretörvények elfogadásra kerültek, azt követően születtek meg azok a törvények
melyek az alaptörvényben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását biztosítják. Egyik ilyen
legfontosabb az önkormányzatokra vonatkozó törvény, a nemzeti köznevelésre vonatkozó törvény és a
pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megalkotása, melyek szervesen kihatnak ezeknek a
szerveknek a működésére. Ezt követően indult az a hosszas folyamat, melynek lényeges eleme az
államigazgatás és az önkormányzati igazgatás egymástól való elválasztása. Napjainkban ennek a
folyamatnak az elején tartunk, ez év végére fog megtörténni az előbb említett feladatok teljes
szétválasztása. Az államigazgatási szervek rendszerének a kiépítése a járási székhelyek kijelölésével
megtörtént. Mint ismeretes Gyomaendrőd is járási székhely lett, a járási épület átadásával kapcsolatos
döntések megszülettek, és december 17 –én megtudhatjuk, ki lesz a járási hivatal vezetője, majd
megkezdődik a járási hivatal kiépítése és január 1-vel megkezdheti működését. Az önkormányzati
igazgatást érintő változások két dologban határozhatók meg. Az egyik a szervezeti rendszert érintő
változás, illetve ehhez a rendszerhez kapcsolódóan az ellátandó feladatokkal kapcsolatos változások.
Az ellátandó feladatok tekintetében meghatározó az önkormányzati intézmények átadása, ezen belül is
lényeges, hogy az oktatási vagyon működtetését az önkormányzat látja el, míg a köznevelési feladatok
átkerülnek az államhoz, a mely feladat ellátás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ keresztül fog
történni. Megtörtént a Tankerületi igazgatások kiépítése, melyek megkezdték működésüket. A
Tankerületi igazgatóságok járási székhely szinten épültek ki, tehát ahhoz, hogy ez az állami
közigazgatási egység Gyomaendrődön létrejöjjön, ahhoz az kellett, hogy Gyomaendrőd járási
székhellyé váljon. Másik jelentős hamarosan bekövetkező változás az egészségüggyel kapcsolatos
átalakítási munkák, melyeknek szintén van önkormányzati vetülete. Az egészségüggyel kapcsolatban
meghatározásra került, hogy az alapellátás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, a járóbeteg
ellátással kapcsolatban viszont még nem születtek meg a jogszabályok. Információk szerint e
tekintetben is meg lesz az önkormányzatok választási lehetősége, mint az oktatási vagyon működtetése
tekintetében volt. A fekvőbeteg ellátással kapcsolatos változások sem zárultak még le. Ez utóbbival
kapcsolatban a képviselő-testület hozott egy érdemi döntést, miszerint bizonyos fekvőbeteg ellátás
tekintetében a Gyula és Békéscsabához való tartozást nem kívánja megváltoztatni, ahhoz nem járul
hozzá. Ez az eljárás még nem zárult le, 2013. január 1-re az erre hivatott szerv meghozza döntését.
Összefoglalóan ezek az ellátási rendszerekkel kapcsolatos változások, úgy határozhatóak meg, hogy az
államigazgatásban vagy az önkormányzati igazgatásban az a meghatározó, hogy ezek az ellátások
egységesek, átláthatók legyenek, egyforma szakmai szinten tudjanak teljesülni. Lényegében ezeknek a
változásoknak az előkészítése határozta meg az önkormányzat 2012 évi munkáját.
A mai közmeghallgatás napirendje között szereplő társulási megállapodás felülvizsgálatának lényege,
hogy az oktatást segítő és gyermek és ifjúságvédelmi családsegítő feladatot ellátó
intézményrendszerből az állami és az önkormányzati feladat elhatárolása megtörténjen. Ezzel
párhuzamosan az egész önkormányzati rendszer átalakul, melynek lényege, hogy a feladatok ellátása
különböző település méretekhez igazodik és a feladat ellátáshoz igazodó szervezet rendszer átalakítása
is megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy a 2000 fő alatti településeken megszűnik a Polgármesteri hivatal,
ezzel párhuzamosan megnyílik városok fogadási kötelezettsége, és a kistelepülések közös
önkormányzati hivatal fenntartási lehetősége. Ezek a folyamatok napjainkban zajlanak, és
önkormányzatunkat is érinti. A képviselő-testület a döntései során úgy foglalt állást, hogy
következetesen végig viszi azt a folyamatot, hogy a településen is kettéválasztja az állami és az
önkormányzati igazgatási feladatokat. Ennek megfelelően segítette az államigazgatási
szervezetrendszer kialakítását – a Szabadság téri épületet felajánlotta járási hivatal székhelyéül, az
önkormányzati igazgatás székhelyéül pedig a Selyem u. 124. alatti épületet jelölte meg. Ennek az
épületnek az átalakítása jelenleg folyamatban van, egy korszerű, szép épület lesz, alkalmas lesz
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azoknak a funkcióknak az ellátásához, amire az önkormányzat hivatott. Ez az épület a XXI. század
közigazgatási követelményeit képes lesz kielégíteni. Ezzel párhuzamosan nem csak a feltételrendszere,
hanem a szervezeti rendszere is megváltozik az önkormányzati igazgatásnak, hiszen megszűnik az a
polgármesteri hivatali státusz, ami korábban volt, és létrejön a közös önkormányzati hivatal. A közös
hivatalt három település fogja fenntartani, amihez részben illeszkedik az állami feladatalapú
finanszírozás. A hivatal vezetésével kapcsolatos döntéseket a jogszabály erejénél fogva a három
település fogja gyakorolni. Elsődlegesen a jegyzői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízás adására
vonatkozik ez a jogszabályi kötelem - lakosság arányosan fogják kinevezni a jegyzői feladatokat ellátó
személyt. Összegezve elmondható, hogy 2013. január 1-re a településen a közigazgatáson belül
kialakulnak az államigazgatási és önkormányzati igazgatással foglalkozó szervezeti rendszerek,
melyek fejlődése nem zárult le, hiszen a végső lezárás akkor következik be, ha megtörténik a
kormányablakok kialakítása a településen. Az egész közigazgatási átszervezésnek lényeges eleme
hogy szét kell választani az ügyfélfogadással és a kérelmek feldolgozásával foglalkozó szerveket.
Olyan korszerű infokommunikációs eszközök jönnek létre, fejlődnek ki, melyek egészen más típusú
munkavégzést igényelnek. Ezeknek a korszerű technikai eszközöknek az igénybevételével biztosított
lesz a kérelmek gyors feldolgozása és a kistelepüléseken működő kirendeltségekkel gyors és hatékony
lesz a kapcsolattartás.
Az átszervezés következtében a Polgármesteri hivatal december 27,28-án végérvényesen átköltözik a
Selyem u 124. alá és január 2-án ott kezdi meg működését. Az önkormányzatot érintő közigazgatási
változásoknak van még egy lényeges eleme, hogy lehetőség szerint a közigazgatásban érintett
szervezeteket egy helyre integrálni, ezáltal az épület állomány egy részét felszabadítani és
hatékonyabb vagyongazdálkodást biztosítani.
Kérdés, hozzászólás a tájékoztatással kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket
annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
670/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a helyi közigazgatás átszervezéséről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal

A következőkben közérdekű kérdésekre, bejelentésekre került sor.
Halászné Dr. Balog Erzsébet megkérdezte, hogy az említett fekvő beteg ellátást érintő változásokat
illetően tudtak-e arról az illetékesek, hogy a júniusi elosztás előtt megjelenő tervezet alapján kérhető
volt a változtatás és azt a végleges döntéshozatalkor figyelembe vették.
További egészségügyet érintő kérdése volt, hogy a járóbeteg szakellátás működtetését vállalja-e az
önkormányzat vagy átveszi az állam. Volt-e már szó erről testületi ülésen, mi az elképzelés. Ismerete
szerint záros határidőn belül ebben állást kell foglalni a testületnek, a januári ülésen valószínű aktuális
lesz.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva hangsúlyozta, a fekvőbeteg ellátással kapcsolatos döntés
megjelenését követően a rendelkezésre álló határidőn belül az önkormányzat kérte, hogy
Gyomaendrőd ne Orosházához tartozzon, hanem kerüljön vissza Békéscsabára, illetve Gyulára. Ezt az
eljárást határidőben indította az önkormányzat, mely eljárás még nem zárult le, év végére várható,
hogy megszületik a döntés. Az eljárásba az önkormányzatot nem vonták be.
A járóbeteg ellátással kapcsolatban az önkormányzat kétszer hozott elvi döntést, melyek lényege, hogy
az önkormányzat nem kívánja átadni az államnak a járóbeteg ellátással kapcsolatos szakfeladatot.
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Ez azonban attól függ, amikor látható lesz, hogy ez mennyibe kerül az önkormányzatnak, hogyan
alakul majd a finanszírozás, ha az önkormányzat biztosítja a beteg ellátást.
Ahogy megjelenik a jogszabály és láthatóak lesznek a finanszírozási feltételek, akkor lehet ezt az elvi
döntést gyakorlati döntéssé hozni. Információk szerint erre valóban rövid időn belül sort kell keríteni,
így elképzelhető, hogy januárban, ebben a testületnek dönteni kell. Érdekessége ennek az egész
változásnak, hogy az állam a normatív alapú finanszírozásról áttért a feladatalapú finanszírozásra.
Mint ahogy elhangzott, két napja az országgyűlés elfogadta a költségvetési törvényt, amely szerint a
járóbeteg ellátás nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. A feladatalapú finanszírozás
alapvetően a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásához kapcsolódik. A nem kötelezően
ellátandó feladatait az önkormányzat a saját bevételeiből tudja ellátni, mely saját bevétel alapvetően az
adóbevétel, melynek egy része is átstrukturálódott, tehát a szabad pénzforrások ismeretében lehet azt
eldönteni, hogy azon túl, hogy az önkormányzat akarja a járóbeteg ellátást, képes-e fenntartani.
Halászné Dr. Balog Erzsébet megkérdezte a költségvetési koncepcióban szerepel-e tételként a
járóbeteg szakellátás működtetésére pénzeszköz biztosítása.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta a koncepcióban ugyan azokat a feladat ellátások és
önkormányzati támogatások szerepelnek, melyek a 2012 évi költségvetésben is szerepelnek.
Kéri Imre hozzászólásában elmondta, a mai napon másik 26 gyomaendrődi lakossal együtt telefonon
felkereste a Szonda Ipszosz munkatársa és többek között azt kérdezte, hogy van megelégedve
Gyomaendrőd fejlődésével. Ő határozottan azt a választ adta, hogy nincs megelégedve, megkérdezett
lakosok egyike sem adott más választ.
Tudomása van arról, hogy 820 eladó ingatlan van Gyomaendrődön, a népesség szám pedig 15.000 fő
körüli. Milyen nagy ívű fejlődést vár a város vezetősége a településen azáltal, hogy a városháza
kikerült ide a város szélére, vagy azáltal, hogy az önkormányzat a járáshivatal részére átadta a
városháza épületét, ami egy történelmi városháza.
Saját maga kissé elfogult ezzel az épülettel szemben, hiszen annak a Kéri Mihálynak a dédunokája, aki
képviselő volt akkor, amikor 1889-ben épült. Nyilván e miatt érzelmi okokból is ragaszkodik ehhez az
épülethez.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, valóban elriasztó az a tény, hogy ilyen sok eladó
ingatlan van Gyomaendrődön. Nincs ez másként más városokban sem. Fejlődni bizonyára nem azzal
lehet, hogy a városháza középre került, viszont attól fejlődni fog, hogy járási székhely lett
Gyomaendrőd. 1877-1966 között volt Gyoma járási székhely és most ismét elértük ezt. Ha most nem
lettünk volna, akkor most arról kellene beszámolni, hogy hány fővel csökken a hivatal létszáma, és
közülük hányan mentek volna a szarvasi járási hivatalba, és hányan váltak volna munkanélkülivé. Az
elmúlt évek a gazdasági válság évei voltak, amit mi is megéreztünk, hiába tettünk annak érdekében,
hogy munkahelyek jöjjenek létre – az ipari parkban egyre nő a belakottság – de még sem értük el azt a
szintet, hogy ne legyen 1000 fő körüli munkanélküli a településen. Fontos tudni, hogy a közmunka
programban az idei évben több mint 200 ember dolgozott, jövőre pedig 300 fog dolgozni.
Hangsúlyozta, nem attól fog fejlődni Gyomaendrőd, hogy hol a városháza. A jelenlegi városháza
épülete az ott fog maradni, mint járáshivatal is jól fogja szolgálni a Gyomaendrőd és járáshoz tartozó
települések lakosságát.
Balogh Károlyné az egészségügyi ellátással kapcsolatban megkérdezte, hogy az alapellátás a
háziorvosi körzetek száma, hogy fog alakulni. Mint tudjuk egy-két háziorvos a következő években
nyugdíjba fog menni, változik- e a körzetek száma, hány orvos lesz.
Kérdése volt továbbá, hogy a reumatológiai szakellátás miért két helyen van, miért nem kerül ki
teljesen a fürdőbe. Miért osztják meg a finanszírozást kétfelé.
Végezetül megkérdezte, hogy a városba bejövő fő utak mellett hogyan tudtak ilyen virágos kerteket
telepíteni a kerékpárút mellé, ahol a csapadékvíz a füvet, sarat a főútra viszi. Nem szólva azokról a
virágokról, amit oda ültettek, inkább ne ültettek volna semmit. Tiszteli, becsüli a közmunkát, de
inkább azt hallotta volna szívesebben, hogy a 200 főből 100 főnek lett munkahelye és csak 100 fő van
közmunkán.
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Várfi András válaszolva elmondta, az orvosokkal a tegnapi nap folyamán volt az egyeztetés, ahol
átbeszélték a feladat ellátási szerződések törvény szerinti szükséges módosításait, Továbbá szó volt a
körzetszámok módosításáról. Jelenleg Gyomaendrődön 8 háziorvosi körzet van, melyek közül
kettőben a kártyaszám fele, mint a többiben, ezért az orvosok részére felajánlásra került, hogy ezt a két
körzetet összevonják és 7 háziorvosi körzetet alakítanak ki. Ebben az esetben viszont az orvosok
kártérítést kértek volna az önkormányzattól, mivel csökkent volna a fix díjuk. Erre azonban a
költségvetésben nincs forrás, így nem kerül sor a körzet összevonásra. Jelenleg már van egy új orvos a
városban Dr. Petrikó Attila, illetve január 1-től megkezdi a rendelést Dr. Varga Edit a Palya doktor úr
körzetében. Ugyanakkor a következő két nyugdíjba vonuló orvos helyére is már megvannak a
jelentkezők.
A reumatológiai szakrendelés két helyen való tartása bizonyára szakmailag indokolt.
A virágosításával kapcsolatos kritikát elfogadta, egyetértett vele és ugyan csak egyetértett a
közmunkával, kapcsolatos véleménnyel.
Kéri Imre meg kívánta jegyezni, hogy 1877-ben épült Gyomán a járási főszolgabíró hivatal és lak,
amit a megye az állam pénzén építette, nem kellett átadni részükre egy helyiséget. Ez az épület még
mai is megvan a gimnáziummal szemben, az most miért nem felelt meg a járási hivatal részére. Ezzel
elég nagy távolságra került egymástól két igazgatási intézmény, az itt élők nem fogják tudni, mikor
kell a járáshoz és mikor a helyi közigazgatáshoz fordulniuk. Küldözgetik majd őket egyik helyről a
másikra, 2 km távolságra.
Várfi András válaszolva hangsúlyozta, Kéri úr által említett épület jelenleg a Tisza Kálmán
szakképző iskola egyik telephelye, használatban van, így az nem lehetett a járási hivatal épülete. Az
önkormányzatnak azzal az épületekkel kellett gazdálkodni, ami rendelkezésre állt, így mivel az iskola
már nem használja oktatási célra a Selyem u. 124. alatti épületet, úgy azt visszakapta az
önkormányzat.
Lénárt József aziránt érdeklődött, hogy az elkészült Endrődi hídon lévő kerékpár sáv folytatása
várható- e a közeljövőben. Kérdése volt továbbá, hogy Gyomaendrődön lesz e járásbíróság.
Sajnálatosnak tartotta, hogy ilyen sok közmunkás van a városban, viszont ezeknek az embereknek az
irányítása, ellenőrzése nem a legmegfelelőbb.
Várfi András válaszolva elmondta, az Endrődi híd eredeti tervén még nem szerepelt a kerékpárút,
viszont a Polgármesterré történő megválasztását követően sikerült elérni azt, hogy a két oldalon a
kerékpár sáv megépüljön, az új híd már így épült meg. Az önkormányzatnak vannak kerékpárút tervei.
A képviselő-testület ebben az évben sokat vitatkozott azon, hogy a 46-os főúton kerékpársáv vagy
kerékpárút legyen. Sokan úgy vélik, hogy nem azt a megoldást kellene erősíteni, hogy a főúton menjen
végig a kerékpárút, hanem a Selyem úton lenne célszerű kiépíteni egy kerékpár utat és ezen keresztül
elérni az Endrődi hidat.
Az, hogy járásbíróság és rendőrkapitányság lesz e Gyomaendrődön még nem eldöntött, bár minden
járási székhely esetében ez a cél, de az, hogy egy ilyen kis járásszékhelyen, mint a miénk megvalósule nem tudni. A rendőrkapitányság inkább valószínűbb.
Dobó Sándor a fürdő régi bejáratától a Semmelweis utcáig tartó járdaszakasz állapotára hívta fel az
illetékesek figyelmét. Jó néhány éve kéri már, hogy tegyék rendbe ezt a szakaszt, aszfaltozzák le, mert
igen csak balesetveszélyes a berepedezett járda. A fürdőbe látogatók emiatt nem használják a járdát,
hanem a ligeten keresztül kitaposott ösvényen közelítik meg a bejáratot. Ez ellen tenni kellene valamit,
fürdő nyitásra tegyenek ott rendet.
Lovászné a Ridegvároson a Fazekasi u végén van két fedett buszvárók, de tudomása szerint ezen az
útszakaszon nincs buszközlekedés. A fő úton viszont, ahol sűrű a buszjárat, az utasforgalom nincsenek
fedett buszvárók. Nem lehetne megoldani, hogy ide áthelyezzék őket.
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Várfi András válaszolva elmondta, a buszvárókat azért tervezték oda, hogy Ridegvároson is legyen
buszközlekedés. Nem lenne célszerű onnan lebontani, áthelyezni. A városban máshol sincsen még
fedett váró.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő megjegyezte, januárra ígéretet kapott arra, hogy a Ridegvároson is
beindul a próba buszjárat. Bízott benne, hogy itt is megoldódik a közlekedés.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a buszközlekedést illetően szorgalmazta, hogy az Endrődi Népház és a
Szabadság tér között legyen sűrűbb a buszjárat. Ha valaki Szegedről a távolsági busszal érkezik, a
Népháztól nehezen tud busszal átjutni Gyomára.
Kérdése volt továbbá, hogy az új városházához hogyan fogják megvalósítani a buszközlekedést.
Bizonyára sokan tudják, hogy az évekig közlekedő Gyomaendrőd Szeged távolsági buszjárat
megszűnt, ennek visszaállítása érdekében tesz- e valamit az önkormányzat.
Megkérdezte továbbá, hogy van-e valami elképzelése a testületnek arra, hogyan tudná a város
lakosságát jobban bevonni az intézkedésekbe, döntésekbe. Véleménye szerint a lakosság azért marad
távol egy-egy ilyen alkalomról, mert úgy érzik, hogy az ő kéréseik, véleményeik nem találnak
meghallgatásra a képviselő-testület által, ezért feleslegesnek tartják, hogy eljöjjenek. A maga részéről
például nem tudja azt, hogy az ő lakókörzetében ki a képviselő. Tartott-e az illetékes képviselő
lakossági fórumot ebben a választókörzetben, akkor, amikor ismertté vált, hogy Gyomaendrőd járási
székhely lesz és a jelenlegi városháza épületét átadják a járásnak. Kikérte-e erről azoknak a
lakosoknak a véleményét, akik megválasztották. Véleménye szerint a Selyem úti épületet lehetett
volna más célra is hasznosítani, például ifjúsági szállásként,40 millió Ft ráfordítás nélkül.
A Szülőföld Baráti Kör képviselőjeként megkérdezte, hogyan képzelik a városi könyvtár kitelepítését
a Selyem úti új városháza épületébe. Az iskolások, az idősek hogy fognak ide eljutni.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a buszközlekedéssel kapcsolatos kérdéseket
továbbítani fogják az illetékes szolgáltatók felé, és a kapott válaszról meg fogják küldeni a
tájékoztatást. Azzal, hogy az új városházát ide tették a város közepére a buszközlekedést is ennek
megfelelően kell majd kialakítani. Ez lépésről lépésre meg fog történni, így a könyvtárba való eljutás
is megoldott lesz. Azzal, hogy az új városháza a város közepén lesz a járási hivatal pedig a Szabadság
téren, ez a két épület maximálisan belakott lesz, ezzel pedig felszabadulnak épületek – a Könyvtár
épületét lehet értékesíteni, mert jó helyen van, a Munkaügyi Központ épületében pedig lakásokat lehet
kialakítani.
Betkó József, mint az érintett választókörzet képviselője hangsúlyozta, ha a választókörzetéből
bármelyik lakos felkeresi, szeretne vele beszélni, mindenkinek a rendelkezésére áll. Mivel a képviselőtestület ülései nyilvánosak, így mindenkinek lehetősége van beleszólni a testület munkájába. Nyilván,
hogy képviselői lakossági fórumokat is lehetne tartani, de azokon is hasonló lenne a lakossági
érdeklődés, mint most.
Várfi András polgármester megjegyezte a járás kialakítással, az új városháza és a járási hivatal
épületével kapcsolatban a közelmúltban volt egy előre meghirdetett lakossági fórum a Selyem úti
épületben, ahol igen nagy volt a lakossági érdeklődés. A lakosság ez ügyben meg volt szólítva,
elmondhatta a véleményét. Ugyanakkor a képviselő-testületi ülésekről mindig készül tv felvétel, a
videó krónikán keresztül a lakosság értesülhet a testület munkájáról a hozott döntésekről. Egyébként
pedig a testületi ülések nyilvánosak, azokra el kell jönni, és elmondani a véleményeket. Valóban jó
lenne, ha élénkebb lenne a közélet a településen.
Fülöp Imréné szintén a buszközlekedéssel kapcsolatban volt észrevétele. Az elmúlt napokban
megszüntették a Gyöngyösi buszjáratot Gyomaendrődön, így Békéscsabára busszal csak kor reggel
vagy délután 16 óra körül lehet eljutni. Napközben nincs buszjárat, hétvégén pedig még vonattal se
menjen senki, mert nincs helyi járat a vasútállomásra. Várható- e változás, hogy napközben is legyen
buszjárat Békéscsabára. Szegedre szintén ugyan ilyen problémás lesz eljutni, mert csak kétszeri
átszállással lehetséges – Szarvason és Orosházán kell majd átszállni.
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Felvetette még, hogy a Damjanich utca burkolata eléggé balesetveszélyes, sokan ezen az utcán járnak
el a piacra. Tegyenek ellene valamit.
Márjalaki József képviselő a helyi közlekedéssel kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Mobilbusz Kft. vállalta, hogy januárban próbajáratot fog indítani a Ridegvárosba, illetve az
útvonalbővítés között szerepel az új városháza is, azt is érinteni fogja.
Poharelec László képviselő megjegyezte, Fülöp Zoltán képviselő társával együtt elindítottak egy
addig nem létező hagyományt, hogy időközönként lakossági fórumot tartanak. Az eddig megtartott
fórumokra a választókörzetének lakosai szép számmal eljöttek, elmondták véleményeiket, melyeket ő
igyekezett a képviselő-testület felé továbbítani, de nem minden esetben talált meghallgatásra. Ilyen
volt többek között a városi könyvtár kérdése, hiába vázolt fel a könyvtár helyzetére több alternatívát,
azokat mindig lesöpörték.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő hangsúlyozta, személye már az előző ciklusban is képviselő volt,
és már akkor is több alkalommal tartott Polgármester úrral lakossági fórumot az Endrődi Népházban,
illetve amióta Öregszőlő is az ő választókörzetébe tartozik félévente előre meghirdetett lakossági
fórumot szokott tartani.
5. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy közös
önkormányzati hivatalt hoz létre Csárdaszállás és Hunya településekkel és elfogadta ez erről szóló
megállapodást. Az alapító okirat a megállapodásban foglaltak végrehajtási okirata, melynek
elfogadása adja meg az alapját a közös önkormányzati hivatal államkincstárnál történő nyilvántartásba
vételének.
Az alapító okiratot a bizottságok tárgyalták és javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra.
Poharelec László képviselő megjegyezte, mindaddig nem kíván erről a napirendi pontról szavazni,
míg az erről szóló előterjesztés írásban nem látja. lehet, hogy valahol ez megjelent, de jelenleg a saját
számítógépe hibás, így nem volt alkalma látni az anyagot.
Dr. Csorba Csaba jegyző sajnálatosnak tartotta, hogy a Képviselő úr nem tudott a mai ülésre
felkészülni. Mint ahogy említette az alapító okirat az Ügyrendi bizottsági ülés napirendjén is szerepelt,
melyen képviselő úr nem volt jelen. Továbbá a mostani közmeghallgatásra is kiküldésre került a
meghívóval együtt, valamint a város honlapján is elérhető volt.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket az alapító okirat elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
671/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Megszüntető okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Megszüntető okirat
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, valamint az Áht 11.
§ rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:
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1. Költségvetési szerv megnevezése:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
2. Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
3. Megszüntető szerv megnevezése, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
4. Megszüntető jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. §-a alapján a
járáson belüli önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös hivatalt hoz létre. A törvény alapján
Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala és Örménykút és Hunya Községek
Körjegyzőségének Hunyai Kirendeltsége megszűnik és Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalával egyesítésre (összeolvadás) kerül.
5. Megszüntetés oka:
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. §-a alapján a
járáson belüli önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös hivatalt hoz létre.
A Hivatal feladatellátása jogutóddal, egyesítéssel (összeolvadással) szűnik meg.
6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:
6.1. A közfeladat jövőbeni ellátása
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
6.2. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása
A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához szükséges vagyont Gyomaendrőd Város
Önkormányzata ingyenes használatra a közös hivatal rendelkezésére bocsátja. A használatba
adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
6.3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:
A
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala feladatellátásában
foglalkoztatott
köztisztviselők továbbfoglalkoztatása a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján történik, 2013. január 1. napjától a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal vezetője gyakorolja a munkáltatói jogkört a Hivatal dolgozói felett.
7. Kötelezettség vállalás rendje:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala nevében Gyomaendrőd Város jegyzője utoljára
2012. december 31-én vállalhat kötelezettséget.
8. Megszűnés időpontja:
2012. december 31.
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Záradék:
A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 671/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozatával 2012. december
31-ei hatállyal hagyta jóvá.
Határidő: 2012. december 13.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
672/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (…….) Kt. számú
határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (…...) Kt. számú
határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 672/2012. (XII. 13.) Gye.
Kt. számú határozatával a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 85.§ (7)
bekezdésében, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján, az önkormányzatok működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, közös hivatalt hoznak létre, amely
önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján az alapítók a következők szerint
határozzák meg az alapító okirat tartalmát:
1./ A költségvetési szerv neve:
GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
2.1./A költségvetési szerv telephelyei
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás
Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa u. 26. Kirendeltség: 5555
Hunya, Rákóczi u 19.
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §.
(1) bekezdése b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
84. § (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
létrejött közös hivatal.
4.1.Alaptevékenység:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok
működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás,
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Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202

Szakfeladat megnevezése
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
5./ A költségvetési szerv illetékessége, működési köre
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján,
közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd
Város közigazgatási területén.
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve,
székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19
Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító
okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 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, ha megfelel a 2011. CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak.
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Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot
melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott
kirendeltség működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik.
7./ Gazdálkodási besorolása:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan működő és
gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő
és gazdálkodó szerv vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Köteles
kikérni a községi önkormányzat polgármesterének véleményét, amennyiben olyan személy
tekintetében gyakorol munkáltatói intézkedést (felmentés, kinevezés, bérezés), akik munkaköri
leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv a
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Közművelődési – Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény,
- Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Mint, önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét az alapítók közös ülésen hagyják jóvá. A döntéshozatalra a jelen alapító
okirat 6./ pontjában meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén működő
- Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és
- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
a nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján, melyet az alapítók
együttes ülésen a jelen alapító okirat 6./ pontjában meghatározott döntéshozatali eljárással hagynak
jóvá.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, adóalany, az általános szabályok alapján.
A Gyomaendrődi Közös Hivatal számláit az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.
8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A 2011. évi CLXXXIX tv. 83.§-a szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a jegyző
kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati
jogosultsággal. A jegyző kinevezése határozatlan időre szól.
9./ A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. A 2011.évi CXCIX. tv. 258.§-a
szerinti foglalkoztatottjaira a 2012. évi I. tv. a munka törvény könyvéről rendelkezései az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
rendelkezései (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10./ A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez
szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a költségvetési szervnek. A használatba
adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a vagyon fekvése szerinti önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont
biztosítékként nem adhatja.
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11./ Hatályba lépés
Az alapító okirat 2013. január 1-vel lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. december
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
Önkormányzatának
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község
Önkormányzatának
polgármestere

Várfi András
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
polgármestere

Dr. Csorba Csaba
jegyző
Záradék:
A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések 2010.
január 1. létszámát kell irányadónak tekinteni.
Csárdaszállás község lakosainak száma 2010. január 1-én 491 fő
Hunya község lakosainak száma 2010. január 1-én 712 fő
Gyomaendrőd város lakosainak száma 2010. január 1-én 14.625 fő
Határidő: 2012. december 13.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Társulási Megállapodás felülvizsgálata
Toldi Balázs alpolgármester elöljáróban elmondta, a Pénzügyi bizottsági ülésen kérdése volt a
szavazati arányokkal kapcsolatban, hogy az hogyan fog végbe menni. Emlékezete szerint egy település
egy szavazatot fogadott el a bizottság, illetve volt egy másik alternatíva, miszerint Gyomaendrőd 5,
Hunya 3 és Csárdaszállás 2 szavazatot kapna. Információi szerint a kistelepülések az egy-egy arányos
szavazatot fogadták el. Kérdése az volt, hogy Gyomaendrőd is tartja-e magát ehhez az arányhoz, vagy
esetleg történt-e egyeztetés a kistelepülésekkel arról, hogy a szavazati arány másként kerüljön
elfogadásra.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az Ötv. változása miatt a társulási törvény hatályon kívül
helyezésre került. Az új Magyar Önkormányzatokról szóló törvény meghatározza azt, hogy milyen
formában hozhatnak létre az önkormányzatok közös döntéshozó testületet. Jelen társulási
megállapodás a korábbi jól működő társulás megállapodásának a felülvizsgálata és az érvényes
jogszabályokhoz történő igazítása. A működése tekintetében az a lényeges különbség, hogy korábban
a testületek közösen üléseztek, közösen hozták meg döntéseiket. Az újra szabályozás szerint az
önkormányzatok szerepét átveszi a társulási tanács, mely társulási tanácsot az önkormányzatok által
delegáltak képviselik. Minden önkormányzat egy-egy képviselőt delegál a társulási tanácsba, általában
a polgármesterek látnak el feladatot. A társulási megállapodás felülvizsgálatáról december 31-ig
célszerű lenne dönteni. A megállapodás szabályozza a döntési jogosultságát a három
önkormányzatnak, illetve szabályozza a fenntartandó intézményeket. A három település a Térségi
Humánsegítő szolgálatot a Térségi Gondozási Központot és a Kistérségi óvodát tartja fent. Az
intézményeket érintően lényeges eldöntendő kérdés, hogy a Térségi Humánsegítő Központ,
családsegítő központ hogyan működjön a jövőben. A Gyomaendrődi testületen belül hosszas vita volt
arról, hogy a családsegítő központ beintegrálódjon-e a gondozási központba, vagy ne. A két
kistelepülés olyan döntést hozott, integrálódjon be. Erre a döntésre az egyik magyarázat, hogy a
pedagógiai szakszolgálat kiválik az intézményből, azt elviszi az állam, a másik magyarázat pedig,
hogy azok a technikai, személyi feltételek melyek krízis helyzetben szükségesek azok a gondozási

877

központon belül biztosítottak. A két intézménynek ez nem jelentene problémát, mert jelenleg is
hatékonyan és jól tudnak együtt dolgozni.
A másik eldöntendő kérdés a szavazati arányok kérdése. A kistelepülések által már elfogadásra került
a társulási megállapodás, melyben ők az egy-egy szavazati arányt fogadták el. Ennek lényege, hogy
minden települést egy szavazat illet meg „lakosság arányosan” történik a szavazati arány elfogadása.
Gyomaendrőd 5, Hunya 3 és Csárdaszállás 2 szavazat. Ennek az a jelentősége, hogy Gyomaendrőd
önmagába ne tudjon döntést hozni, az akaratát ne kényszeríthesse rá a kistelepülésekre. A
szakbizottságok az egy-egy szavazati arányt javasolták elfogadásra. Amennyiben elfogadásra kerül a
társulási megállapodás, úgy a három önkormányzat együttműködését szabályozó okiratok
2012.december 31-ig elfogadásra kerülnek.
Várfi András polgármester megkérdezte a képviselőket van-e további kérdésük, észrevételük a
megállapodással kapcsolatban.
Toldi Balázs alpolgármester a Jegyző úr által elmondottakra figyelemmel, miszerint december 31-ig
kell az okiratok elfogadásáról dönteni, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás
elfogadásáról a december 20-i soros képviselő-testületi ülésen döntsenek.
Várfi András polgármester támogatta Alpolgármester úr kérését, és kérte a képviselőket, hogy a
december 20-i szavazásnál az egy-egy szavazati arányt támogassák. A Humánsegítő szolgálatot
illetően célszerűbbnek tartaná, ha az beintegrálódna a Gondozási központba, és egy intézményként
működne tovább.
A képviselő-testület egyetértett és támogatta, hogy a Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról a 2012.
december 20-i soros ülésen hozzák meg a döntést.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet, a lakossági
hozzászólásokat és a közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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