Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Enyedi
László, Pardi László osztályvezetők
Önkormányzati
állampolgárok,

intézmények

vezetői,

sajtó

képviselői,

érdeklődő

Csikós Anikó és Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők
Várfi András polgármester köszöntötte az év első képviselő-testületi ülésen megjelenteket az Új
Városháza üléstermében első alkalommal tartott ülésen. Köszöntötte a képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat, a meghívottakat, az intézmények vezetőit, sajtó képviselőit és a hivatal osztályvezetőit,
és minden megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és
Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívóban kiküldött sorrend szerint javasolta meghatározni.
Megkérdezte a képviselőket van-e véleményük, eltérő javaslatuk a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, a javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata
2. Rendeletalkotás helyi építésügyi szabályokról
3. Az Orvosi Ügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
4. A Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának megtartása – a járóbeteg-szakellátás
2013. április 30. utáni ellátása
5. Tájékoztatás három szakrendelés vonatkozásában a fekvőbeteg-ellátás területi
változásával kapcsolatban
6. A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés
7. Közterületi elnevezések felülvizsgálata
8. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel közszolgálati szerződés megkötése
9. Bérleti díjak módosítása
10. Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt árverésen
11. Az Öregszőlőben lévő 8141 hrsz.-ú termőföld értékesítése
12. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodás módosítása
13. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi
működési célú támogatásának elfogadása
14. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodását módosító okirat elfogadása
15. Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 4/2012 és 5/2012
számú módosítása
16. Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelmének elbírálásáról
17. Bejelentések
- Dohányzásról szóló törvény módosításának kezdeményezése
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Határidő: azonnal
A polgármesteri beszámoló előtt szólt arról, hogy a városunk életében jelentős dolog történt azzal,
hogy Gyomaendrőd járási székhellyé vált. Üdvözölte Andó Ágnest a Járási Hivatal vezetőjét, és
felkérte mutatkozzon be jelenlévők és helyi tévén keresztül a városlakók előtt.
Andó Ágnes a járási hivatal vezetője megköszönte a bemutatkozás lehetőségét. Végzettségét tekintve
üzemgazdász, a kereskedelmi főiskola kereskedelmi szakán végzett. Ezt követően
Közgazdaságtudományi egyetem pénzügyi, vállalati képzésén vett részt, majd elvégezte a
bankárképzőt, majd az Amerikai Egyesült Államok ösztöndíjasaként világbankban tanult elsősorban
finanszírozási területen dolgozott. Fél élete a bankszakmához kötődik - kis-és középvállalkozás majd
önkormányzati finanszírozással foglalkozott. 2000 óta 10 éven keresztül a Magyar Államkincstárnál a
Békés megyei önkormányzatok finanszírozásával foglalkozott, ezt követően került a Békés megyei
önkormányzathoz, ahol ellátó szervezetnél vagyongazdálkodással, illetve hozzá tartozott a teljes
számviteli, könyvviteli terület. Ezt adta át a megyei intézményfenntartó központnak és ment vissza és
végezte a BMTT-s pályázatok előirányzat ellenőrzését.
Magáról annyit mondott el, hogy azokkal tud együtt dolgozni, akik ugyan azt értik azokon a
fogalmakon, amit ő. Például a képviselő fogalmán azt, hogy képviseli az ügyet, és azokat, akik
megválasztották. Nyíltan és egyenesen kommunikál, annál hamarabb tud eredményre jutni. Nemeket
is tud mondani, amiért nem szokott elnézést kérni, mert meggyőződése, hogy mögötte hit és szakma
áll. Nem politikus, nem is tesz úgy, mintha értene hozzá. A szakmájához ért, dolgozni jött
Gyomaendrődre, és szeretne egy nagyon erős szakmai alapokon felépített járást csinálni. Kiváló
kollégái vannak, akik ha kell hétvégén is jönnek vele és dolgoznak. A hivatalvezető helyettese
személyében bemutatta Dr.Timár Andreát.
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Végezetül egy kéréssel, illetve ajánlással élt, amely szerint a Járási hivatal épületében is lehessen
esküvőket tartani. Ez a ház mindig is a városnak a háza lesz, ezért megteremtette a feltételeit,
lehetőségét annak, hogy kifessék a ház nagytermét. Kormánymegbízott úr nagyvonalú felajánlására
beszerzett 80 db új kárpitozott széket, asztalokat. A díszítéshez még vannak hiányosságok. A kertben
tervez egy rózsalugast az esküvői fotózáshoz, ami reményei szerint már májusban állni fog, így
májustól nagy szeretettel fogadják a házasulókat a Járási hivatalban. A Járási hivatalban tartott
esküvők kihelyezett esküvőnek minősülnek, ami dupla költséget jelent a házasulóknak, ezért kérte a
képviselő-testületet, hogy közös megállapodással teremtsék meg a feltételeit annak, hogy akik ott
szeretnének esküdni, legyen rá lehetőségük.
Szeretettel várta a képviselő-testület tagjait, látogassanak el a járási hivatalba, tekintsék meg az ott
folyó szakmai munkát a hely kialakítását.
Várfi András polgármester egy virágcsokorral köszöntötte a Hivatalvezető asszonyt itt
Gyomaendrődön.
A következőkben bejelentette, hogy Sipos Tas Töhötöm esperes úr nyugdíjba vonult, utódja Papp
Tibor református lelkész, akit ezúton köszöntött és felkérte mutatkozzon be.
Papp Tibor református lelkész megköszönte a bemutatkozás lehetőségét. Gyomaendrődön született,
de Dévaványán nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd Szeghalmon a Péter András gimnáziumba
érettségizett. Onnan a Budapesti Műszaki Egyetemre ment, ahol vegyészmérnöknek tanult. Az
egyetemen szólította meg Isten, és hívta el az ő szolgálatába, ami úgy indult, hogy először tanárként
visszajött Dévaványára a Szűgyi Dániel Református Iskolába, ahol három éven át tanított, majd azt
követően 1995-ben ment a teológiára, ahol 2000-ben végzett. A teológia mellett Sárospatak melletti
kistelepüléseken végzett lelkipásztori szolgálatot. 2000-től 2012. november 1-ig Budapest XVIII.
Kerületében Pestszentlőrinci Kossuth gyülekezetben volt lelkipásztor. Ezt követően került
Gyomaendrődre, ahová nagy örömmel és várakozással jött. Amit Isten rábíz, és amivel megbízza,
azokban a feladatban szeretne szolgálni. Nyitottan áll minden lehetőséghez, helyzethez, elsősorban a
gyülekezet területén, de a városban és minden fórumon ahol lehet, igyekszik az Istent szolgálni.
A bemutatkozásokat követően a Polgármester úr beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Gyomaendrőd Járási székhely lett. Nagy elhatározásra jutott a
városvezetés, mellyel a városlakók többsége is egyetértett, hogy a Városház Szabadság téri épületét
átadták járási célokra a Polgármesteri Hivatal pedig a 30 éves ígéretnek eleget téve a Selyem u 124.
alá költözött. Mind a járási hivatal, mind pedig a polgármesteri hivatal január 2-án zökkenőmentesen,
a megyében példaértékűen kezdte meg a munkát. A polgármesteri hivatalban egy korszerű
ügyfélszolgálati rendszer került kiépítésre, ahol már volt olyan nap, amikor 170 ember fordult meg,
intézte az ügyeit. A hivatalok átadására-átvételére ünnepélyes keretek között is sor került január 4-én,
amikor itt járt Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, miniszter úr, aki jelképesen átadta
Hivatalvezető asszonynak a Szabadság téri épület kulcsát, illetve átadta az új Városházát, melynek
kialakítását, nagyon pozitívan értékelte.
Szólt még arról, hogy január 1-től jelentős átszervezések történtek, mind a közigazgatásban, mind a
közoktatásban. Az oktatási vagyon működtetését átvállalta önkormányzatunk, kivéve a
tálalókonyhákat, mert a kedvező normatíva miatt ezt a feladatot a Térségi Szociális Gondozási
központ látja el. Az oktatási intézmények működését segítő technikai, adminisztratív dolgozókat
tájékoztatták az őket érintő változásokról, és 2 fő kivételével mindenki elfogadta, hogy
közalkalmazotti jogviszonyból, munkaszerződéses jogviszonyba került, változatlan fizetés mellett.
Lényeges hangsúlyozni, hogy ezekkel az átszervezésekkel Gyomaendrődön munkahelyek maradtak
meg.
Tájékoztatásul szólt még az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. A kisebb települések teljes
hitelét átvállalja az állam, míg az 5000 fő feletti települések esetében maximum 70 % -ot tesz ki.
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2008 februárjában az önkormányzat 1 milliárd Ft értékben bocsátott ki kötvényt. Az akkori helyzetben
ez egy reális kibocsátás volt, önkormányzatunk fejlesztési forrásokra bocsátotta ki ezt a kötvényt. A
testület döntése alapján olyan fejlesztésekre használható fel, melyek megtérülő beruházások. Azt
követően nagyon sok állampolgár hónapról-hónapra jelentős árfolyam veszteséget szenvedett el, a
felvett hiteleik törlesztő részlete jelentősen megemelkedett. Az önkormányzat a meghatározott cél
érdekében használta fel ezt a pénzt. Megkezdték a kötvény törlesztését, amit annak idején 10 év
futamidőre bocsátottak ki, 3 év türelmi idővel. Az adósságkonszolidáció során Gyomaendrőd esetében
60 % lesz a visszatérítés, amit lehetőség volt elfogadni vagy nem elfogadni. Megítélésük szerint ez
már önmagában is jó, de meg kell próbálni, hogy lehet-e ez 65 vagy 70 %. Február 8-án ez ügyben a
kormányhivatalban tartott egyeztetésen úgy tűnt, hogy elfogadták a magasabb százalék elérése
érdekében felsorakoztatott érveinket, melyek között szerepelt az oktatásban felmerült plusz költségek,
a saját Kft-ink, a hulladéklerakóval kapcsolatos per. Az eredményről tájékozatni fogja a képviselőtestületet.
A 2013 évi költségvetést érintően a Polgármester társaival beszélgetve, azt állapította meg, hogy
Gyomaendrőd önkormányzatának költségvetése nem áll olyan rosszul. Döntések sorozatával, nem túl
nagy erőfeszítés árán a képviselő-testület el tud majd fogadni egy nullás költségvetést, míg vannak
hasonló nagyságú települések, ahol 100-150 milliós hiánnyal küzdenek.
Elsőként február 7-én kibővített Pénzügyi bizottsági ülésen fogják megtárgyalni a költségvetési
rendelet-tervezetet, majd február 14-én rendkívüli ülés keretében a képviselő-testület dönt város
költségvetésének elfogadásáról.
A polgármesteri beszámoló zárásaként szólt arról, hogy a képviselő-testület a 2012. december 20-i zárt
ülésén hozott határozatában Gyomaendrőd Város Kultúrájáért Elismerő Oklevelet adományozott Dr.
Szonda István muzeológus részére, a város kulturális életének szervezésében végzett példaértékű
munkásságáért.
Az oklevél ünnepélyes átadására a mai képviselő-testületi ülésen kerül sor. Dr. Szonda István méltán
kiérdemelte ezt az elismerést, hiszen nem csak muzeológus, hanem irányítja a tájházat a két
művelődési házat és jelentős képzőművészeti tevékenységet folytat.
Gratulált az elismeréshez és átnyújtotta Dr. Szonda Istvánnak az elismerő oklevelet és a virágot.
Dr. Szonda István elmondta, meglepetésként érte ez az megtisztelés, köszönte azoknak, akik úgy
gondolták, hogy személye érdemes erre az elismerésre. Akár milyen rögös is az út, de megpróbál a
továbbiakban is ezen az úton haladni.
A napirendek megtárgyalása előtt szót kért Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft képviseletében, aki
tájékoztatást adott a január hónapban a Ridegvárosi településrészen indított próbajárat tapasztalatairól.
Három időpontból indult a járat ebből a településrészből. Kiemelte, hogy a reggeli 21 járatpárt 25 fő
vette igénybe, összesen a 62 járatpárt 40 utas. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi
járatokba építsék be ezt a településrészt, akkor készítenek rá árajánlatot, amennyiben nem úgy marad a
régi menetrend.
Egyéb napirend előtti hozzászólás, bejelentés nem volt a Polgármester beszámolt a szabadságának
alakulásáról. Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a szabadságának
alakulásáról adott tájékoztatás döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. december 27 és 28-án, 2 nap, míg 2013. január 16 és 28.
napján 2 nap, összesen 4 nap szabadságot töltött le. Bejelentette továbbá, hogy februárban előre meg
nem határozott napokon 3 napot szeretne szabadságon lenni.
Kérte a képviselőket a tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatását a szabadságának alakulásáról, amely szerint 2012. december 27, 28 napján 2
nap, míg 2013. január 16 és 28 napján 2 nap, összesen 4 nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a Polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készített beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 373/2012.(VI.28.); 518/2012.(IX.27.);
528/2012.(IX.28.); 575/2012.(X.25.); 580/2012.(X.25.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata
Lehóczkiné Tímár Irén az Ügyrendi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Polgármester úr 2012. december 20-án aláírta azt a megállapodást, amelyben Csárdaszállás Községi
Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013.
január 1. napjával létrehozta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek székhelyéül a
Selyem u. 124. szám alatti ingatlan lett megjelölve.
A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a nem székhely településeken
a közös hivatal állandó kirendeltségeket tartanak fenn, illetve informatikai hálózat útján biztosítják az
állandó ügyfélszolgálati tevékenység ellátását.
Időközben a Magyar Államkincstár nyilvántartásba vette a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt is.
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Így ezen közjogi és közhiteles nyilvántartásba vételi aktusok alapján a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal megkezdte a jogszerű működését. Ahhoz, hogy a hivatali működés
konzisztens módon szabályozott legyen elengedhetetlen a működés alapját szolgáló jogszabályok és
egyéb normatív aktusok harmonizálása. A közös önkormányzati hivatalt a közös hivatal jegyzője
vezeti. A jegyző az önkormányzatok megváltozott feladat- és hatáskörére, a hivatal létszámára és az új
székhelyen kialakított integrált ügyfélszolgálati irodára tekintettel az ügyfélfogadás rendjét a
következőkben javasolja meghatározni: Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás, hétfőn és szerdán
8-16 óráig, míg pénteken 8-12 óráig.
A fentieken túl felül kell vizsgálni az önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát,
mely felülvizsgálattal a szabályozás tárgya szerinti Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot célszerű megbízni.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja az SZMSZ módosításáról szóló
rendelet megalkotását, illetve az önkormányzati SZMSZ és a közös hivatal szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatára felhatalmazást adó határozat meghozatalát.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket. Elsőként a rendelet megalkotásáról kérte, hogy szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a
rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § kiegészül a következő (3)-(6) bekezdés
rendelkezéseivel.
"29. § (3) A közös hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(4) A közös hivatal állandó kirendeltségei:
a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Titkárság
e) Városüzemeltetési Osztály
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatáskörét, az osztályok
belső tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. január
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Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet2013. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. február 1.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal törzshivatalának ügyfélfogadási rendjét 2013. január 14-től a
következőkben határozza meg:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 órától 16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 órától 12 óráig
2.)
A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy:
a) Vizsgálja felül a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet és nyújtson be egy új szabályozási rendelettervezetet,
b) Vizsgálja felül az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát és nyújtson be
egy új szabályozási határozati javaslatot,
3.)
A felülvizsgálatok során a bizottság vegye figyelembe a hatályos jogszabályok mellett a
tárgyban eddig meghozott döntéseket továbbá a képviselő-testület és szervei működésének
eddig jól bevált gyakorlatát és a helyi sajátosságokat is.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
2. Napirendi pont
Rendeletalkotás helyi építésügyi szabályokról
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
alapján a települési polgármestereknek konzultációs és előzetes tájékoztatási kötelezettségük van az
építési engedélyezési eljárás lefolytatása előtt.
Ugyanakkor az építési törvény szerint a települési önkormányzat településképi bejelentési és
településképi véleményezési eljárást folytathat le, amennyiben rendeletben állapítja meg az erre
vonatkozó szabályokat.
A rendelet célja Gyomaendrőd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes
alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a
helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési
célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített
környezet esztétikus kialakítása.
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A Bizottság három külön rendelet-tervezetben tárgyalta az előterjesztést, azonban célszerű e
rendelkezéseket egy közös rendeletben szabályozni, ezért a Bizottság javaslatára a Képviselő-testület
elé egy közös rendelet-tervezetet terjesztettek elfogadásra.
A Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a rendelet megalkotásáról. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletét
a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás
és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és
véleményezési eljárás szabályairól
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és ac) pontjában, 62 § (6) bekezdés 3. és 7.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja Gyomaendrőd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és
igényes alakítása érdekében – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel
és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése,
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
2. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Gyomaendrőd város
közigazgatási területén végzett építési munkákra terjed ki függetlenül attól, hogy az adott munka a
jogszabályok szerint építésügyi hatósági engedélyhez, illetve településképi bejelentéshez kötött-e,
avagy sem.
(2) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészetiműszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti
tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve
b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt
kezdeményezett.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Gyomaendrőd közigazgatási területén
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
b) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
c) Gyomaendrőd közigazgatási területén reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni,
valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve
d) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.
(4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell
alkalmazni.
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3. § E rendelet alkalmazásában
1. beépítési előírás: a helyi településrendezési eszközök tartalmára alapozott, tájékoztató jellegű
(szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, mely – a településkép és az építészeti örökség
megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban – a telek beépítésének feltételeire, valamint az
építmény(ek) kialakítására vonatkozóan további javaslatokat, ajánlásokat is tartalmazhat;
2. építési munka: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, illetve
rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása érdekében végzett építési-szerelési vagy
bontási munka.
II. fejezet
A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás
és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályai
1. A beépítési előírás
4. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtetőnek, illetve az általa
megbízott tervezőnek – az építési munkával kapcsolatos helyi építési előírásokról, valamint a
településképi követelményekről – beépítési előírást kell kérnie Gyomaendrőd Város Polgármesterétől.
(2) Beépítési előírást bármely építtető vagy egyéb módon érintett kérelmező, illetve az általa
megbízott tervező bármely építési telek beépítésével, a beépítésre vonatkozó előírásokkal és
követelményekkel kapcsolatban kérhet.
(3) A beépítési előírás iránti kérelem benyújtásához az építési, illetve tervezési jogosultságot nem kell
igazolni.
(4) A beépítési előírás iránti kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.
5. § (1) Mivel a beépítési előírás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával (munkákkal)
kapcsolatos szabályokat és követelményeket tartalmazza, a kérelemben minden esetben meg kell
nevezni valamennyi tervezett építési munkát függetlenül attól, hogy azok tervezése, illetve
megvalósítása egy vagy több ütemben, illetve milyen sorrendben történik.
(2) Amennyiben a beépítési előírás iránti kérelem benyújtásakor a konkrét építési munkák köre még
nem ismert, az adott telek beépíthetőségével kapcsolatban általános tájékoztatás is kérhető.
(3) A beépítési előírás iránti kérelem – a kérelmező egyértelmű megjelölésével és aláírásával – papír
alapon és digitális formában (pdf formátumban) is benyújtható.
6. § (1) A beépítési előírás olyan – a hatályos településrendezési eszközökön alapuló – tájékoztató
tartalmú, szöveges és térképi adatokat tartalmazó dokumentum, mely a kiadástól számított egy évig
érvényes és az építésügyi hatóságot, valamint településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a
polgármestert – a jogszabályon alapuló, kötelező elemeket illetően – az érvényességi időn belül köti.
A beépítési előírásban meg kell jelölni
a) a kötelező, a településrendezési eszköz előzetes megváltoztatása nélkül nem módosítható,
b) az irányadó, valamint
c) a tájékoztató (pl. a műemléki, illetve helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos), tartalmi és
eljárási (pl. a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó) elemeket.
(2) A beépítési előírás – az adott helyszín és környezete adottságait figyelembe véve, az Étv. 18. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az illeszkedési követelményeket illetően az (1) bekezdés b)
pontja szerint javaslatokat, illetve ajánlásokat is tartalmazhat.
(3) A beépítési előírásban szereplő irányadó szabályozási elemektől, valamint a (2) bekezdés szerinti
javaslatokban, illetve ajánlásokban szereplő illeszkedési követelményektől való eltérés esetén a
tervdokumentáció műleírásában indokolni kell a településrendezési eszköz irányadó szabályozási
elemeitől, illetve a beépítési előírásban foglalt egyéb javaslatoktól, ajánlásoktól való eltérés
szükségességét és megalapozottságát.
(4) A beépítési előírásban szereplő kötelező követelményeket és adatokat, a beépítésre, valamint az
építmények kialakítására vonatkozó paramétereket és egyéb előírásokat – az építési munkával érintett
ingatlan és környezete adottságait is figyelembe véve – együttesen kell értelmezni és alkalmazni,
azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.
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(5) A beépítési előírás nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során a helyszínen ellenőrizze a
tervezési feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen
a) a telek tényleges beépítését, a telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő építmények
kialakítását és műszaki állapotát, valamint
b) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.
(6) Az építési munkával érintett ingatlan, illetve a tervezési feladat sajátosságainak ismeretében a
főépítész javaslatot tehet a tervvel kapcsolatos koncepcionális, illetve tartalmi kérdések előzetes
tisztázását célzó szakmai konzultációra.
(7) A beépítési előírás építési munka végzésére nem jogosít.
7. § (1)A beépítési előírás kiadását megelőzően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelemmel
érintett telek és környezete aktuális vizsgálata céljából helyszíni szemlét kell tartani.
(2) A helyszíni szemle abban az esetben mellőzhető, ha ugyanarra az ingatlanra a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónapon belül került sor beépítési előírás kiadására.
(3) A helyszíni szemle során vizsgálni kell különösen
a) a kérelemmel érintett, valamint a szomszédos telkek közterületről látható beépítését,
b) a kérelemmel érintett, valamint az azzal városképi szempontból együtt értelmezhető építmények
ba) jellemző méreteit,
bb) tömegalakítását,
bc) homlokzatának és tetőzetének építészeti kialakítását,
bd) a tervezés szempontjából lényeges rendeltetéseit, valamint
c) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.
(4) A beépítési előírás kiadásáról – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – a főépítész
gondoskodik.
(5) A beépítési előírás kézbesítése postai úton történik, de – a kérelemben foglaltaknak megfelelően –
mellékletként, pdf formátumban elektronikus úton is továbbítható, illetve személyesen is átvehető.
(6) A beépítési előírást az építési engedély iránti kérelemhez, valamint a településképi bejelentéshez
mellékelni kell.
2. A szakmai konzultáció
8. § (1) A helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával
kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az
építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs
lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.
(2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van
a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére, valamint
c) a beépítési előírásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az Étv. 18. § (2) bekezdése
szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások
egyeztetésére.
9. § (1) A szakmai konzultációt – az építési munkával érintett ingatlan megjelölésével, valamint a 8. §
(2) bekezdésében szereplő cél megnevezésével – az építtető, illetve az általa megbízott tervező
kezdeményezi.
(2) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa
megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.
(3) Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a
tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott –
munkaközi dokumentációt, terv-vázlatot kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek
a) a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton, pdf formátumban – a szakmai konzultációt
legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve
b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia a főépítésznek.
(4) Az építtető, illetve az általa megbízott tervező a szakmai konzultáció során elhangzottakról
emlékeztetőt készít, melyet – ellenjegyzés céljából szerkeszthető formátumban – meg kell küldenie a
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főépítésznek. A főépítész az emlékeztetőt – változatlan tartalommal vagy indokolt esetben szöveges
kiegészítésekkel – ellenjegyzi, és pdf formátumban megküldi az építtetőnek és/vagy a tervezőnek.
(5) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az
egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi
kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve
szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól az építtető, illetve
az általa megbízott tervező másolatot készít, és azokat a (4) bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt
kell kezelni.
(6) A (4) és az (5) bekezdés szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a tervezőnek 5.000.- forint
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj befizetésének tényét igazoló bizonylatot az
emlékeztető tervezetéhez mellékelni kell, ennek hiányában a főépítész az emlékeztető ellenjegyzését
megtagadja.
(7) A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők – a hozzájuk tartozó munkaközi
tervdokumentáció tartalmának megfelelően – a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra
alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.
(8) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultáció(k)ra vonatkozó
utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között a (4) bekezdés szerinti emlékeztető(ke)t és az
azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.
(9) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz tartozó munkaközi
dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.
III. fejezet
A településképi bejelentési eljárás szabályai
3. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
10. § (1) A 13. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan településképi bejelentési eljárást
kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt építési munkák közül
a) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó magasságú –
égéstermék-elvezető kémény építése esetén,
b) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása,
bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni,
átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
c) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi,
szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,
d) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó
méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,
e) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben
annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,
eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,
f) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával
együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
g) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a
3,0 m-t,
h) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyagtároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek
nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő
építmény bővítése esetén,
i) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása,
bővítése esetén,
j) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén
való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti
elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
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k) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható
területen történő elhelyezése esetén.
(2) A 13. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez kötött,
de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.
11. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének –
részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
b) a korábbi rendeltetéshez képest
ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet
teremthet,
jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását
teszi szükségessé,
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
valamint ha
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát
veszélyeztetheti.
(2) Lakás rendeltetésének megváltoztatása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás
rendeltetéssé változtatása, amennyiben az esetlegesen elvégzendő építési munka nem építési engedély
köteles építési tevékenység.
12. § (1) A 13. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan településképi bejelentési eljárást
kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat,
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva
b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített,
illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett
ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetőtábla),
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,
be) totemoszlop és reklámzászló
bf) reklám-célú építési védőháló, molinó
c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett
ca) hirdetőoszlop,
cb) citylight berendezés,
cc) megállító tábla,
cd) reklámkorlát,
ce) transzparens elhelyezése esetén.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére
közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési
eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban
meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
13. § (1) Településképi bejelentési eljárási kötelezettség alá tartoznak a
a) Vt jelű (településközpont vegyes),
b) Ln jelű (nagyvárosias lakóterületi),
c) Lk (kisvárosias lakóterületi),
d) K1-K6, K12 jelű (különleges) építési övezetek területei.
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(2) Településrendezési eszköz – a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján – további
területek esetében is előírhatja településképi bejelentési eljárás lefolytatását.
4. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
14. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú –
bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó
digitális adathordozót kell mellékelni.
(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell
tartalmazni:
a) a 10. § szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által
készített
aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
ac) alaprajzot,
ad) valamennyi homlokzatot, valamint
ae) utcaképi vázlatot, amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik;
b) a 11. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező
által készített –
ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve
technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező
ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
bc) alaprajzot, valamint
bd) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet,
fotómontázst,
c) az 12. § szerinti reklám-elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által
készített
ca) műszaki leírást,
cb) közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 méretarányú, a
közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot,
cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
cd) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett felület
egészét ábrázoló homlokzatot, valamint
ce) látványtervet vagy fotómontázst.
(3) A 10. § (1) bekezdés d) és f) pontja, valamint a 11. § szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a
tervezőnek 5.000.- forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj befizetésének tényét igazoló
bizonylatot az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell, ennek hiányában a polgármester a
bejelentés tudomásulvételét megtagadja.
(4) A 10-12. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában,
az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
(5) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást –
kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével
értesíti, ha a bejelentés
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá – a csatolandó dokumentációt illetően –
a (2) bekezdésben előírt követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz,
azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan
mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
(6) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy
rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a
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bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a
bejelentés
a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá – a csatolandó dokumentációt illetően –
a (2) bekezdésben előírt követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés
sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új
rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
(7) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel
megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon
belül adja ki.
(8) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
IV. fejezet
A településképi véleményezési eljárás szabályai
5 .A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
15. § (1) A 16. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan –
településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) új építmény építésére,
b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését
eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy
fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
(2) A 16. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre és építési munkákra vonatkozó építésügyi
hatósági engedélytől eltérő vagy építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák – az
Önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint – csak településképi bejelentési eljárás
alapján végezhetők.
16. § (1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) Vt jelű (településközpont vegyes),
b) Ln jelű (nagyvárosias lakóterületi),
c) Lk (kisvárosias lakóterületi),
d) K1-K6, K12 jelű (különleges) és a
e) Üh jelű (hévégi házas) építési övezetek területén elhelyezkedő ingatlanokon tervezett,
jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki
tervekkel kapcsolatban.
(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá a konkrét helyszíntől és az ingatlan
építési övezeti besorolásától függetlenül
a) a 9,00 m-es épületmagasságot meghaladó, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új
építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-beépítések,
b) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m2 bruttó
szintterületet meghaladó többszintes új építmény,
c) a b) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a működést és
a környező beépítéshez való viszonyt – megváltoztató,
d) helyi építészeti értékvédelem alatt álló építményt érintő építésügyi hatósági engedélyhez kötött
építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
6. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása
17. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a
továbbiakban együtt: kérelmező) által Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez benyújtott – papíralapú
– kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti23

műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított
elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.
(2) A polgármester településképi véleményét – az (1) és (3) bekezdés szerint – a főépítész készíti elő.
(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja, illetve
c) nem javasolja.
(4) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg
kell küldeni a kérelmezőnek, és pdf formátumban az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus
tárhelyre is fel kell tölteni.
18. § (1) Az 17. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:
a) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,
b) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,
c) valamennyi homlokzatot,
d) látványtervet vagy modellfotót, legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt
nézettel.
(2) Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció az e rendelet
szerint kiadott beépítési előírásban foglalt a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától,
illetőleg a településképi illeszkedésre vonatkozó egyéb javaslatoktól eltérő megoldást tartalmaz a
műszaki leírásban az eltérést indokolni kell.
7. A településképi véleményezés részletes szempontjai
19. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki
tervdokumentáció
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város)építészeti illeszkedésre
vonatkozó – javaslatokat, illetve hogy
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő
megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést
eredményez-e.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe
illeszkedés követelményének,
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait,
rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények
kilátását,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
da) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő
további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos
követelményeknek.
(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – nem
korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű
használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak
településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
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a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési
eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és
használatának sajátosságaival,
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére
és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb
berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően
illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait,
valamint növényzetét, illetve ebből eredően
ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő –
beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen
módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő
fákra, fasorokra.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes
szempontokat a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.
V. fejezet
Záró rendelkezések
20. § (1) E rendelet 2013. február 15-én lép hatályba, és rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt
kivételekkel – a rendelet hatályba lépését követően indult eljárások során kell alkalmazni.
(2) A rendelet 8-9. §-ában foglalt szabályokat a folyamatban lévő tervezési munkák tekintetében is
alkalmazni kell.
Gyomaendrőd, 2013. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. február 1.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
3. Napirendi pont
Az Orvosi Ügyelet 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök elmondta, városunk és Hunya Község Önkormányzata az
orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20. napján szerződést kötött a SANI-MED
TRANS Kft-vel.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31.
napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az
Önkormányzat képviselője köteles a Képviselő-testület a következő év januárjában esedékes ülése elé
terjeszteni.
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Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező
beszámolóját 2013. január 04-én megküldte.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót, azt javasolta a Képviselő-testület számára, hogy az
általa kért kiegészítéssel fogadja el az ügyeleti beszámolót. Az ügyelet vezetőjét a bizottsági ülést
követően e-mail-ben kértük meg, hogy a bizottság által meghatározott szempontok alapján egészítse ki
beszámolóját. A beszámoló kiegészítése a mai napon érkezett, melyet szintén nagyon szűkszavúnak
tartott, ezért felkérte Dr. Piriczki Béla urat, hogy szóban adjon bővebb választ a feltett kérdésekre.
Dr. Piriczky Béla a felkérésre elmondta, a feltett kérdés egyike az volt, hogy az ügyeleten miért nem
írhatnak fel receptet. Erre a válasza, hogy az ügyeletes orvos végez és végezhet receptírást, kivéve a
közgyógyellátást, mivel közgyógyellátásban csak a háziorvos jogosult felírni a gyógyszert. Abban az
esetben, ha sürgőségi ellátásról van szó és a beteg jogosult a gyógyszernek a felírásra igazán akkor
jöhet szóba a gyógyítás, de igazán a háziorvos az illetékes. A gyógyítás személyes közreműködést
követel meg, a gyógyítás nem telefon kérdése. Ez utasításként szerepel a kollégák számára. Ettől csak
abban az esetben térhetnek el, ha a telefonáló tanácsot kér. Mivel a hívások rögzítésre kerülnek, úgy
azok visszahallgathatóak, kereshetőek. Amennyiben a képviselő-testület ezt kéri, úgy a hanganyagot
prezentálni tudják.
Beteget nem lehet elutasítani, ha ilyen megtörténik, úgy csak abban az esetben tudnak lépni, és a belső
szabályzataik alapján kivizsgálni az ügyet és megtenni a szükséges intézkedést, ha azt jelzik feléjük.
Iványi Lajosné képviselő saját esetét mondta el, amikor először telefonon kapott gyógyítást és majd
csak utána érkezett ki az orvos. Köszönetet mondott a gépkocsivezetők segítő közreműködéséért, akik
mérik a beteg vérnyomását, elkészítik az EKG-t, és bár ez a feladatuk, de kedvességük nagyon sokat
jelent a betegeknek.
Dr. Piriczky Béla köszönte az elismerést, nekik ez a feladatuk, a gyorsabb ellátás érdekében segítik az
orvos munkáját.
Várfi András polgármester megköszönte a beszámolót, majd további kérdés, hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a
SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2012. évi munkájáról készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény fenntartói jogának megtartása – a járóbetegszakellátás 2013.
április 30. utáni ellátása
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. 2013. május 01. napjától az
egészségügyi szakellátási kötelezettségről (járóbeteg-szakellátás) az állam gondoskodik. A jelenlegi
feladat-ellátó települési önkormányzatok azonban dönthetnek úgy, hogy 2013. április 30-át követően a
továbbiakban is ellátják a járóbeteg-szakellátási feladatot. A törvény fontos előírása, hogy a helyi
önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatok egészének átadására, illetve folytatására
vonatkozhat.
Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról 2013. április 30-át
követően is saját hatáskörben kíván gondoskodni, úgy az erről szóló döntését 2013. február 15-ig meg
kell hoznia, majd döntéséről az egészségügyért felelős miniszternek tájékoztatást kell adnia.
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Fentiek hiányában az addigi feladat-ellátástól való elállási szándék az önkormányzatok részéről
adottnak tekinthető.
Ha a helyi önkormányzat a feladat-ellátásról a továbbiakban nem kíván gondoskodni, úgy az ellátandó
feladatokkal együtt a járóbeteg-szakellátást szolgáló vagyon is az államhoz kerül. Amennyiben a helyi
önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási tevékenységet is végez, akkor – a
tervezett feladat-ellátó változás esetén – az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint
az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elválasztásáról is gondoskodni kell, melynek határideje szintén
2013. április 30. Viszont ha a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladatok további ellátása
mellett dönt, úgy a kormány által ere kijelölt szerv megállapodást köt az önkormányzattal. A
megállapodás időtartamára, felmondására, egyéb okból történő megszűnésére vonatkozó szabályokat,
a megállapodás tartalmi és formai követelményeit, valamint a megkötéssel kapcsolatos eljárási
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A kormányrendelet megjelenése január második
felében várható.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Városi Egészségügyi Intézmény vagyoni helyzetéről szóló
beszámoló, mely az elmúlt öt év ( 2008-2012.) adatai alapján átfogó képet nyújt az intézmény
pénzügyi és vagyoni helyzetéről.
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az abban felsorolt hátrányok és előnyökre is figyelemmel
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat szerinti elfogadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról, amely szerint az önkormányzat 2013. április 30. napját követően is saját hatáskörben kíván
gondoskodni az egészségügyi járóbeteg-szakellátásról.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 30.
napját követően is saját hatáskörben kíván gondoskodni az egészségügyi járóbetegszakellátásról, a továbbiakban is vállalja az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok
ellátását, a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartását.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Tájékoztatás három szakrendelés vonatkozásában a fekvőbeteg-ellátás területi változásával
kapcsolatban
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök, tájékoztatásul elmondta, 2012-ben a képviselő-testület
megbízta Várfi András polgármestert, hogy az Ötv. 101.§ -ban biztosított felterjesztési joggal éljen az
önkormányzat, hogy településünk a fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelése tekintetében a gyulai
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon, továbbá vizsgáltassa meg, hogy az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatal hirdetményében közzé tett érdemi döntésének felülvizsgálata jogszabálysértés
miatt lehetséges e? A döntéshozó határozatának jogi úton történő megtámadásával kapcsolatban az
önkormányzat szakvéleményt kért Dr. Varga Imre ügyvéd úrtól, akinek az volt a véleménye, hogy
jogszabálysértés nem történt, a jogszabályban meghatározott eljárási rendben hozta meg az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatala a döntését. A Képviselő-testülete ezt követően felhatalmazta Várfi
András polgármestert, hogy módosítási kérelmet terjesszen elő a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé és kezdeményezze a területi ellátási kötelezettség
megváltoztatását azzal, hogy a Gyomaendrődi fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelés tekintetében ne
az Orosházi Kórházhoz tartozzon.
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2012. augusztus 30. napján kelt végzésében az eljárás megindításáról
tájékoztatta Önkormányzatunkat. Továbbá arról is tájékoztatást adott, hogy az eljárása során a
tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel a Pándy Kálmán Kórházat, hogy vállalja-e a
településünk lakosainak fekvőbeteg-ellátását. Továbbá a 2012. szeptember 19. napján kelt végzésében
megkereste az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalát és
adatszolgáltatásra kérte fel arra vonatkozóan, hogy hány gyomaendrődi lakost láttak el az orosházi
illetve a gyulai intézményben. 2012. október 25. napján kelt végzésében a folyamatban lévő eljárás
ügyintézési határidejét 30 nappal meghosszabbította.
Városunk Alpolgármestere 2012. december 10. napján kelt levelében ismételten kérte az ellátási
terület módosítását a folyamatban lévő ügyben. Az eljáró szerv Önkormányzatunk 2012. augusztus 14.
napján beadott kérelmét pozitívan bírálta el, és akként módosította az ellátási területet, hogy
településünket a csecsemő- és gyermek- fül-orr-gégészet, urológia és kardiológia szakmákban az aktív
fekvőbeteg-ellátás tekintetében a Pándy Kálmán Kórház ellátási területébe helyezte át.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.
Poharelec László képviselő sokak nevében megköszönte Dr. Farkasinszky Erzsébet főorvos asszony
munkáját, aki időt, energiát nem sajnálva a gyomaendrődi lakosokért oroszlánrészt vállalt abban, hogy
ez a helyzet kialakuljon és minden visszaálljon a régi helyére.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a csecsemő- és
gyermek- fül-orr-gégészet, urológia és kardiológia szakmák vonatkozásában az aktív
fekvőbeteg ellátás tekintetében az ellátási terület módosításáról szóló beszámolót, mely szerint
a fenti három szakma ellátási területe az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében 2012. december
17. napjától ismét a Pándy Kálmán Kórház ellátási területéhez tartozik.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló törvény szerint 2013. január 1-vel az oktatási intézmény a Központba történő
beolvadással állami fenntartásba kerül. Az intézmény jogutódja a tankerületi központ. Amennyiben a
törvény rendelkezéseinek megfelelően az intézmény működtetéséről az önkormányzat gondoskodik,
úgy a működtetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódnak az önkormányzatot
kell tekinteni, mely a feladatok ellátásáról vagy önkormányzati költségvetési intézmény, vagy
gazdasági társaság útján gondoskodik.
A Képviselő-testület a feladat ellátásával az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark
Nonprofit Kft-t bízta meg. A Kft a működtetéssel járó feladatok megszervezését megkezdte. A
Képviselő-testület döntéséről a feladat ellátását végző dolgozók kiértesítése megtörtént. A dolgozók
szóban és írásban is kaptak tájékoztatást.
Összegezve elmondható, hogy a településen az oktatási feladatok átadása az állam részére megtörtént,
működéssel kapcsolatos működtetési feladatok ellátásáról a Képviselő-testület utasításnak megfelelően
a testület kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark nonprofit Kft. gondoskodik. A feladatellátás során
biztosítja a társulás által alapított és fenntartott óvoda, valamint városi könyvtár karbantartási
feladatainak ellátását.
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A speciális működési feltételek miatt nem érintette az átszervezés közművelődési intézményt. Ennek
megfelelően a Kft. 23 fő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik 2013 február 11-től. A
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 12 fő létszám tovább foglalkoztatásáról a Városi Gondozási
Központ gondoskodik 2013. január 14-től. A gazdaságvezetők (3 fő) nem önkormányzati feladat
ellátási területen dolgoznak tovább. További egy fő gazdasági feladatot ellátó dolgozó nem az
önkormányzati feladatellátásban vesz részt, a tankerületi központban lát el feladatot, esetükben
áthelyezéssel kerülnek az új munkaterületükre. Egy gazdasági dolgozó jogviszonya nyugdíjazás miatt
szűnik meg.
Az átszervezés pénzügyi hatásának pontos kiszámítására a dolgozói nyilatkozatok megismerését
követően kerülhet sor. Jelen ismereteink szerint a tájékoztató készítésekor éves szinten (12 hónapra
számítva) jelentkező megtakarítás összege eléri a 20 millió Ft-ot.
Toldi Balázs alpolgármester a jelentésben foglaltak operatív részére volt kíváncsi, hiszen már 1
hónapja, hogy működik ez a rendszer. Konkrét kérdése, hogy mi alapján számolnak el a Zöldpark Kftvel. Az ügyrendi bizottság ülésén felmerült kérdések tisztázásra kerültek-e azóta. Ha nem akkor
milyen stádiumban vannak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az átszervezés a végéhez ér, most már a dolgozói
nyilatkozatokat is ismerik. 2 fő nem fogadta el a felajánlott munkát. Február 11-től a Zöldpark Kft
teljes joggal fogja ellátni ezt a feladatot, a dolgozók áthelyezése ezzel a nappal történik meg. A feladat
szervezésbe változás nem fog bekövetkezni, előreláthatólag mindenki ugyan azon a helyen fog munkát
teljesíteni,ahol eddig is dolgozott. Az elszámolás a Zöldpark Kft-vel oly módon fog történni, hogy az
önkormányzat havi bontásban fogja a pénzeszközt utalni a Kft-nek, mivel a feladat ellátás utasítás
alapján történik. A 150 millió Ft-ból a megtakarítás összege fog lejönni és a fennmaradó részt fogja
időarányosan 1/12 bontásban utalni a társaságnak. Az egyeztetés a társasággal megtörtént, várhatóan
ettől kevesebb pénz kell majd a feladat ellátásához. A támogatás mértékéről majd a költségvetési
rendeletben kell dönteni.
A dolgozók a Kft-nél megjelentek, megbeszélték a napi munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Természetesen lehetnek kisebb problémák, hiszen a szabadságok kiadása nem minden esetben történt
meg a régi intézménynél, ezért ezt rendezni kell. A közalkalmazotti bérét minden dolgozó tovább
viszi – tudni kell azonban, hogy nem minden esetben volt jó a dolgozók besorolása, volt, aki
magasabb kategóriába volt besorolva, mint kellett volna – de ők is tovább viszik a régi bérüket, nem
kerül sor bércsökkentésre.
Lényeges még elmondani, hogy a Tankerület igazgatójával a tárgyalások elindultak. A felek részletes
szerződésben fogják szabályozni, hogy kinek mi a joga és kötelezettsége. Ezt a szerződés-tervezetet a
február 14-i testületi ülésre szeretnék beterjeszteni.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta, nézzék meg a szükségség szerűségét az 1/12 bontásban történő
utalásnak, ugyanis, ha ez a pénz az önkormányzat számláján van, akkor nekünk fog kamatozni. A
költségvetés tárgyalásánál ezt át kellene gondolni, beszélni róla.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az 1/12 bontásban történő utaláson azt kell érteni, hogy
cscs
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,1 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete többségi igen szavazat hiányában
nem fogadja el a 660/2012 (XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
29

7. Napirendi pont
Közterületi elnevezések felülvizsgálata
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök elmondta, az egyes törvényeknek a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvény a
tárgya szerinti tartalomnak megfelelően több jogszabályt módosított. Többek között rendelkezett arról
is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy lép hatályba, hogy a helyi
önkormányzat által elnevezhető közterület illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában
részt
vett,
vagy
olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben,
hogy a közterület neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Annak érdekében, hogy a Törvény rendelkezésének végrehajtása céljából meghozott közterületi
névváltozás ne érintse hátrányosan a polgárokat a jogszabály módosította az illetékekről szóló,
valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló törvényt, továbbá a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényt. Mindegyik jogszabály
2013. január 1-jén lépett hatályba.
Gyomaendrőd közterület neveinek általános és átfogó mértékű felülvizsgálatára a rendszerváltást
követően 1991-ben került sor. Akkor egy erre a célra létrehozott bizottság, történészek és
helytörténészek bevonásával végezte el a felülvizsgálatot. Tekintve, hogy a Mötv.-ben foglalt
tilalmaknak megfelelő közterület név kiválasztása körültekintő munkát igényel, javasolt, hogy e
feladat elvégzésével az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot
bízza meg a Képviselő-testület. A bizottság a döntés előkészítéshez szakértőket vonna be és szükség
esetén beszerezi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
A bizottság javaslata, hogy a választókerületi képviselők vegyék fel a kapcsolatot a választókerület
lakóival és megfelelően kommunikálják a névváltoztatás fontosságát.
Fülöp Zoltán képviselő a közterületi elnevezések felülvizsgálatához kapcsolódóan felhívta a
képviselők figyelmét, hogy az Endrődi településrészen átadásra került a közúti híd, melynek
névadásával is jó lenne, ha foglalkoznának. Egy névadó ünnepséggel lenne ennek a hídnak egy
mindenki által elfogadott neve.
Várfi András polgármester reagálva hangsúlyozta, a híd elnevezésével már foglalkozott a testület,
határozatban az Endrődi híd nevet fogadták el. A nevet a földrajzi bizottság jóváhagyta, így a tavasz
folyamán csak a tábla kihelyezéséről kell gondoskodni.
Egyéb hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt
tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely közterület elnevezés. A felülvizsgálathoz és a
döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonhat be és szükség esetén szerezze be
a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
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2.)
A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a városi főépítész véleményének kikérését követően a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal egyeztetve, az érintett
területi képviselő előzetes véleményét is beszerezve, tegyen javaslatot egyes lakott, de még
közterületi névvel nem rendelkező közterület elnevezésére is.
Határidő: 2013. 03. 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
8. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel közszolgálati szerződés megkötése
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Liget Fürdő Kft, mint kizárólagos önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság, fontos szerepet tölt be a közfeladat ellátásában. A közszolgáltatási
szerződést, a társasággal 5 éves időtartamra javasolják megkötni. A szerződés tartalmazza a
feladatellátást, annak tárgyi és pénzügyi feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint
a szerződés teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Pénzügyi bizottság javasolja a szerződés megkötését a döntési javaslatban szerepelő tartalommal.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel az
alábbi közszolgáltatási szerződést köti meg:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124.), képviseli: Várfi András
polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (Gyomaendrőd Erzsébet Liget 2. sz.) képviseli: Vas Ignác
ügyvezető (továbbiakban: Társaság)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés tárgya:
1.1 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra figyelemmel az Ötv. 8. §. (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység és a sport támogatása közszolgáltatási feladatainak teljesítéséül Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa, folyamatosan fejlesztette és bővítette annak
tevékenységét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.; 13.;
és a 15.; pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok teljesítése céljából a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel az alábbi közszolgáltatási szerződést köti az együttműködés
részletes szabályozása érdekében. A közszolgálati szerződés előzményét és a jelen szerződés szerves
mellékletét képezi a felek által Gyomaendrődön 2004. május 7-én megkötött szerződés.
1.2 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt közszolgáltatási szerződés a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9.§ (1) ka.) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem
minősül közbeszerzési eljárás-köteles ügyletkötésnek.
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2. A Szerződés időtartama:
Szerződő felek a jelen szerződést 5 éves időtartamra kötik meg.
3. A Társaság feladatainak meghatározása:
A Társaság a használatába adott ingatlanvagyon hasznosításával, a jelen szerződésben foglaltak
szerint megállapított, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges forrásokból, az üzleti tervében
meghatározott kereteken belül az alábbi feladatok ellátását végzi:
fürdő strand és szállásszolgáltatás;
gyógyászati tevékenység annak fejlesztése;
a gyógyvíz hasznosításával, a fürdő kultúra fejlesztésével az egészséges életmód
népszerűsítésével kapcsolatos feladatok;
közreműködik a tulajdonos utasítása szerint a rendelkezésére bocsátott anyagi erőforrásokkal
arányosan az Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában, fejlesztési koncepciók
kidolgozásában ;
az üzemeltetésébe és tulajdonába adott vagyontárgyak karbantartása, jó gazda gondosságával
történő kezelése;
a saját bevételek növelésének elősegítése;
4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei:
4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződéssel átadta az
üzemviteli épületet tulajdonba adta a 3. pont szerinti tevékenység eredményes teljesítése rdekében.
4.2. A Társaságnak nyújtott támogatás:
Az Önkormányzat a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati vagyon
karbantartására, illetve állagvédelmére, valamint a 3. pontban rögzített szakmai feladatok ellátására
pénzeszközt ad át, melynek mértékét a Felek minden év február 28-ig határozzák meg a Társaság
előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes üzleti tervet az Önkormányzat felhívása alapján a
Társaságnak megelőző év november hónapjában el kell készítenie, első alkalommal 2013. január 20ig. A támogatás havi részletekben kerül kifizetésre a Társaság által elkészített, s az Önkormányzat által
elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában a támogatás biztosítása az
önkormányzat tárgyévet megelőző év december 31-ig megalkotandó, az átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendeletben kerül meghatározásra.
A közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás
ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és
az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
4.3. A Társaság éves üzleti terve elfogadásának részeként az Önkormányzat külön dönt az
alkalmazandó belépődíjak és bérletek áráról, mely bevétel a Társaságot illeti meg.
5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
Az Önkormányzat a Társaságot megbízza a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásával, a
Társaság pedig azt elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek tekintetében:
5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján jogosult az 4.1. pontban meghatározott önkormányzati
vagyon birtoklására, használatára, figyelemmel arra, hogy ezen jogok gyakorlása felek által korábban
a jelen szerződés 1 pontjában meghatározott bérleti szerződés alapján is megillette. A felek
megállapítják továbbá, hogy a korábban birtokba adott virágkertészet megszűnt, annak területére
vonatkoznak a jogosultságok.
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5.2. A Társaság a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően
használhatja, köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződés szerint a
vagyontárgyakért bérleti díjat fizetni. A Társaság felelős minden olyan kárért, amely a
rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
5.3. A Társaság köteles a vagyontárgyak műszaki állagát – folyamatos karbantartással,
állagvédelemmel – a jó gazda gondosságával biztosítani, illetve szinten tartani. A vagyontárgyak
fenntartásának költségei a Társaságot terhelik. Ennek keretében a Társaságnak az alábbi
kötelezettségei állnak fenn:
- gondoskodik az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartásáról, az ingatlan megbízható
üzemeltetéséről, a víz-, az energia, a klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről,
az épület takarításáról (ide értve a napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más
közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem
megvalósításáról;
- viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a
szerződés időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a
Társaság köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető
kárveszélyről.
5.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében
és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok,
szabványok hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a
tűzvédelmi és munkavédelmi előírások) szerint eljárni. A Társaság az átadott vagyon használata során
köteles a jelen szerződésben reá háruló kötelezettségeket megtartani.
5.5. A Társaság köteles a használatba adott önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó
előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni,
valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért. A Társaság az adatszolgáltatást
negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig köteles tejesíteni. A Társaság javára az átadott
önkormányzati vagyonra az ingatlan nyilvántartásba használati jog kerül bejegyzésre, a
közszolgáltatás teljesítésének idejére.
5.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben
hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati
vagyonnyilvántartás szabályai szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és
nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat
5.7. A Társaság köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a.)
köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b.)
az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket
meghaladó csökkenésről szerez tudomást,
c.)
a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d.)
a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását
igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő
veszélyhelyzet következett be.
5.8. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és
ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló
vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5.9. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant, illetve az ahhoz tartozó helyiségeket,
karbantartási kötelezettségére tekintettel olyan állapotban tartja, hogy a szerződés megszűnésekor
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olyan állapotban tudja visszaadni, mint amilyen állapotban a szerződés lejártakor, mint azt a
szerződéskötéskor átvette, figyelemmel a szerződés időtartama alatti természetes elhasználódásra.
5.10. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a.) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b.) a Társaság a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja,
illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Társaság a szerződés lejártát
követően nem tudja a szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c.)
az Önkormányzat vagy a Társaság jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése:
6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában
felülvizsgálják és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
6.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző
év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé
terjeszteni.
6.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni – különös tekintettel a karbantartási, fenntartási,
üzemeltetési feladatok elvégzésére – a Társaság tevékenységét, az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás eredményességét, valamint a Társaságot terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos
betartását. Ennek során az Önkormányzat jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Társaságtól,
és helyszíni ellenőrzést folytatni az Ötv. 92. § (11) bekezdése b) pontja alapján.
7. A szerződés megszűnése:
7.1. A szerződés megszűnik:
a)
rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
b)
A 5.10. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással
7.2. A jelen szerződés megszűnésekor a Társaság köteles a használatba adott ingó- és ingatlan
vagyontárgyakat – a természetes elhasználódásra (amortizációra) tekintettel – rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a tulajdonos Önkormányzat részére visszaadni.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa használt
önkormányzati vagyonnal, átadás-átvételi eljárás útján.
9. Egyéb rendelkezések:
9.1. Jelen megállapodásra az Ötv.,Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.2. A szerződés 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült,
amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2013. ………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő kft.
Képviseli: Vass Ignác
ügyvezető

Mellékletek:
1.sz. Üzemeltetési szerződés
2.sz. Tulajdonba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
Bérleti díjak módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés szerint a Liget Fürdő Kft által használt
önkormányzati ingatlanok után 2013-ban fizetendő bérleti díj 9.971.201,- Ft/év+Áfa összegben
kerülne meghatározásra. Továbbá Kulik Zoltán gyomaendrődi lakos által a Hantoskerti holtág
vízpartra nyúló önkormányzati ingatlanból használt 180 m2-t terület után 2013 évre megállapított
36.000 Ft bérleti díj fizetési kötelezettségtől eltekintene a testület az ingatlan átminősítésére, illetve
értékesítésre hozott döntésig, tekintettel arra, hogy a bérlő bejelentette vételi szándékát erre a területre.
A Pénzügyi bizottság Kulik Zoltán kérelme ügyében javasolja, hogy a 2013. februári ülésre készüljön
egy beszámoló. A beszámolóban ki kell térni a 883 hrsz.-ú forgalomképtelen közterületből való
kivonás, a forgalomképessé való átminősítés illetve az értékesítés lehetőségeire.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget – Fürdő
Kft. bérlő által az 1090, 1293/5, 1295/2, 1298 hrsz-ú ingatlanok használatért a
644/2012.(XI.29.)Gye.Kt. határozatában 2013. évre meghatározott bérleti díj összegét és a
megfizetés módját az alábbiak szerint módosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. által használt
1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2013. évi bérleti díját
9.971.201,- Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele
alapján 2013. május 31- ig 4.102.362,- Ft+Áfa, 2013. szeptember 30-ig, pedig 5.868.839,Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a soron következő képviselő testületi ülésre számoljon be a 883 hrsz.-ú közterület megjelölésű forgalomképtelen ingatlan
átminősítésének, illetve értékesítésének lehetőségeiről.
Kulik Zoltán ( 5500 Gyomaendrőd, VI. ker. 100. ) bérlő a 883 hrsz-ú ingatlan átminősítésére,
illetve értékesítésre hozott döntésig mentesül a bérleti díj fizetési kötelezettség alól.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú ingatlan étkesítése nyílt árverésen
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét a napirend
ismertetésére.
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Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület a 2012. november 29-i ülésén
határozott arról, hogy az Ipari Park területén lévő 11 ha és 4200 m2 nagyságú építési terület és árok
megnevezésű ingatlant nyílt árverésen értékesíti az alábbi árverési kiírás alapján. A Képviselő –
testület az Ipari Park területéből történő értékesítésről befektetői ajánlat illetve érdeklődés alapján
hozott döntést. A Békésterv Kft. vételi ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. Az árverés
eredménytelen volt, mivel nem volt licitáló. A Békésterv Kft. az árverést követően írásban közölte,
hogy az árverési feltételek nem alkalmasak arra, hogy a Kft. feltételes vételi szándékkal licitáljon. A
társaság az önkormányzathoz eljuttatott egy szerződést vételi jogról. A vételi jogot biztosító szerződés
az adásvételi szerződés egy speciális típusa. Az ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényességéhez
szükséges, hogy a jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Az előterjesztésben hivatkozott árverési feltételek nem zárják ki a területrész vásárlás esetén az
előszerződés megkötését, majd a megosztást követően az új ingatlanra a végleges adásvételi szerződés
megkötését.
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja az ingatlan értékesítését az árverési
hirdetésben meghatározott fajlagos vételár 320 Ft/m2 összegre való módosítása mellett.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, azzal a módosítással, hogy az árverés
időpontja 2013. február 25. napja helyett február 15. napja legyen. Javaslatát azzal indokolta, hogy a
következő napirendben tárgyalásra kerülő Öregszőlői termőföld értékesítésének árverési időpontja is
február 15-e, így egy napon a két árverés lebonyolítható.
Béres János képviselő megkérdezte jogilag feltételesen lehet-e árverezni, ugyanis a Kft. csak akkor
veszi meg a területet, ha a pályázatot megnyerik.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, igen, lehet feltételesen árverezni, ha a felek azt
elfogadják.
További kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a fentiekben
javasolt módosítás figyelembe vételével fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2013. (I. 31.) 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 320 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: 2013. február 15-én de. 10.00 óra.
5. Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ( Gyomaendrőd, Selyem út
124.).
6. Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazottja.
7. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2013. február 15-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár
10 %-át kitevő szerződés megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125 – 11062402 számlára. Az árverés
megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
átutalásának elindítását.
36

8. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek azoknak a befizetett árverési előleg
visszautalásra kerül. A nyertes árverező a döntése alapján szintén kérheti az árverési előleg
visszautalását, vagy 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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
14. Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Az Öregszőlőben lévő 8141 hrsz.-ú termőföld értékesítése
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2012. szeptemberi ülésén döntött arról,
hogy a 2500 m alatti területek legyenek kijelölve értékesítésre.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 8141 hrsz.-ú termőföld értékesítését a
határozati javaslat árverési feltételei szerint. A gyomaendrődi 8141 helyrajzi számú, 1629 m2
nagyságú szántó 2 művelési ágú, 6,79 AK értékű termőföld Öregszőlőben van a Kör utca 24-26 sz.
ingatlanok között. A kikiáltási ára 88.000 Ft, az árverés időpontja 2013. február 15. 10 óra. Az árverés
helye a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Selyem u. 124.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslat szerint hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyomaendrődi 8141 helyrajzi számú, 1629 m2
nagyságú szántó 2 művelési ágú, 6,79 AK értékű termőföldet meghirdeti értékesítésre nyílt
árverésen az alábbi árverési hirdetés alapján.
Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
8141 hrsz.

Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kör utca 24-26
szám ingatlanok között.

Kikiáltási Licitlépcső
ár
( Ft )
( Ft )
88.000
1.000

1.
Az árverés időpontja: 2013. február 15-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ( Gyomaendrőd,
Selyem út 124.).
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3.
Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült
kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2013. február 15-én de. 9.00-ig –
a sikeres árverést biztosító 9.000,- Ft összegű kauciót kell a Közös Önkormányzati Hivatal
pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell a
kaució befizetését.
5.
A kaució a Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett kauciót a Közös Önkormányzati Hivatal pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti a
kauciót a pénztárban, vagy kérheti annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére, a kaució befizetésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
8.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § ( 2 ) bekezdése alapján az
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
9.
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.
10.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő
költségvetési szervek közötti megállapodás módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítik. A munkamegosztási
megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. A képviselő-testület a 372/2012.(VI.28.) Gye. Kt
határozatával felülvizsgálta és elfogadta Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá tartozó Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény, Határ Győző Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv
közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztás és felelősség
rendjére vonatkozóan. 2013. január 1-től az önkormányzati Hivatal neve megváltozik Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalként működik tovább, ezért szükséges az önállóan működő
költségvetési szervek alapító okiratának illetve a megállapodás módosítása.
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okirata 2012. november 29-én módosításra került, mely
módosítás bejelentésre került a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartás módosítása
céljából. A Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlásra hívta fel az
Önkormányzat figyelmét. A hiánypótlás a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV.
törvény hatályon kívül helyezése miatti változásokra irányult, melyek nem lettek keresztülvezetve az
alapító okiraton. A döntési javaslat tartalmazza a hiánypótláshoz kapcsolódó alapító okirat változást is.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a megállapodás módosítását a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által a Határ Győző Városi Könyvtár 1998. január
29-én kiadott 22/1998.(I.29.) Kt határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011 évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat 4.2. pontja törlésre kerül:
1.2. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.3. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
1.3. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 7./A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodás szabályozza.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
Polgármestert, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását jelentse a
MÁK felé.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szogáltató Intézmény 2009. január 29-én kiadott 5/2009.(I.29.) Kt határozatával elfogadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
2.1. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8./A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodásával összefüggő pénzügyi feladatait a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodás szabályozza.”
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja Várfi András Polgármestert, a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítását
jelentse a MÁK felé.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására,
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal és a hozzá tartozó Határ Győző Városi Könyvtár és a KözművelődésiKözgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény költségvetési szervek közötti megállapodást (a
megállapodás hatálybalépésével a 372/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint:
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MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
mint
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési
szerv
és
a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény), mint
önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan
működő költségvetési szerv. Az önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi
személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem
rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli
azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő
költségvetési szerv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján
meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt határozata értelmében a
………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyigazdasági feladatai ellátására Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (6) bekezdése alapján a két költségvetési szerv
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat, valamint a költségvetési szerv
működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával, hasznosításával és
vagyonvédelemmel
kapcsolatos
feladatokat,
a
költségvetési
gazdálkodás,
a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:
• A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és
ésszerű takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak
érdekében, hogy az Intézmény az Alapító okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
• Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai döntésjogi
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
• Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az
Intézménynél nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
• A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű
gazdálkodás feltételeit, melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési
jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási,
szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e megállapodásban foglaltak szerint
saját hatáskörben gyakorolja.
• A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési
szervekre vonatkozóan is alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre
vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal köteles az
Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
• Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program
alkalmazásával és gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági
eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati
végrehajtásában a Hivatal segíti az Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján
az intézmény elkészíti a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet
összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott
határidőre és szerkezetben az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót,
valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület döntésének megfelelően
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elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az intézmény a költségvetési
tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést
követően kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés
megszervezése a Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt
előirányzatonként a „C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény
által kidolgozott költségvetési tervezet alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről
szóló adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak az általa meghatározott
határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a
módosításokat és azok okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül a jogszabályi előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban
kezdeményezi a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a
költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője
a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a
költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott
adatok és információk tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők
betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi információk szolgáltatására vonatkozóan a
felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott
költségvetése teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési
jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott
létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési
beszámoló elkészítése a Hivatal, a szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A
beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok határidőre történő eljuttatásáért és
valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
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Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a
kötelezettségvállalással terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel
egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az
intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
havonta tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az
intézmények számlarendjét, számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell
az intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési
beszámolóra és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a
Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési
bankszámlán és pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az
adókötelezettségi feladatokat, kivéve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a
járulékokat (nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan
működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a
pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen
pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az önállóan működő szerv vezetője az általa
kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére
vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő
költségvetési szerv vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére,
érvényesítésre, az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és érvényesítésére az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet az
önálló működő és gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata szabályoz. Az önállóan működő
költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a
kötelezettségvállalási jog:
• Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
• A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási
kiadásokra/,
• A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzat erejéig,
• A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv testület által jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A
kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után történhet,
kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó
szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet
alapján felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
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A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
• a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
• a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
• a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet
utalványozási jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga
javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és
utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles
megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles
nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást
vezet, melyet az intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott
kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának, valamint a keretek felhasználásának
ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal
feladata, mely nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az intézmény
rendelkezésére bocsátja egyeztetés céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról
és elszámolásukról nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az
intézmény által beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni
értékű jogok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott
székhelyen és telephelyen lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint
nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező
ingatlanok és ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog
gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása
vonatkozásában az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési jognak és
rendeltetésszerű használatának megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az
önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint az alapító dönt.
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Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától
elkülönítetten. A leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján,
melyben az Intézmény is közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési
szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az
Intézmény írásban értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget
és feljelentést tesz, melyről értesíti a Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési
szerv a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása
során a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere
szabályzatának” előírásait köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően
eljárni.
A korábban kötött Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 372/2012.VI.28.) Gye. Kt.
határozattal elfogadott megállapodás hatályát veszti.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2013.(I.31. )
Gye. Kt. határozatával jóváhagyta.
A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
Gyomaendrőd, 2013.
…………………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője

……………………………….
önállóan működő költségvetési szerv
szerv vezetője

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
Polgármestert, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását jelentse a
MÁK felé.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi működési
célú támogatásának elfogadása
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy 2012. december 5-én
tartott társulási ülésén elfogadásra került a Társulás 2013 évi költségvetése. A költségvetés bevételi
oldalán a tagönkormányzatok lakosság arányos hozzájárulása áll, mely korábban 50 Ft/ lakos/év volt.
Mivel a lerakók rekultivációjának kivitelezési munkálatai lezajlottak, ezért lényegesen kevesebb
feladat vár megoldásra. Ebből adódóan az eddig 2 fős dolgozói létszám 2013 áprilisától 1 főre
csökken, mely a költségek csökkenését, ezáltal a tagönkormányzati hozzájárulás 50 Ft/lakos/évről 40
Ft/lakos/évre történő csökkentését eredményezi. Ennek megfelelően az önkormányzatunkra eső
támogatási összeg 2013-ban 573.240 Ft.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 40 Ft/lakos arányú működési célú
támogatást és a támogatási összeget biztosítsa a 2013. évi költségvetésben.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja szerinti 40,- Ft/lakos arányú
2013. évi működési célú támogatását elfogadja, az összesen 573.240 Ft összegű támogatást a
2013. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
megállapodását módosító okirat elfogadása

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Társulás a 2012. december 5-én tartott társulási ülésén
elfogadta a jogszabályváltozások miatt szükségessé váló társulási megállapodás módosítását,
ugyanakkor a Társulási Tanács felkérte a tagtelepülések Képviselő-testületeit a megállapodás általuk
történő elfogadására.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosító
okiratát és a módosított, egységes szerkezetű társulási megállapodást a döntési javaslat szerint fogadja
el, és hatalmazza fel Várfi András polgármestert és Dr Csorba Csaba jegyzőt a megállapodás
aláírására.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosító okiratát és a módosított, egységes
szerkezetű társulási megállapodást az alábbiak szerint elfogadja:
Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, a
továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
I.
1./ A társulási megállapodás (továbbiakban: megállapodás) Preambulum pontjának második bekezdése
az államháztartási törvény száma módosul: 2011. évi CXCV. számra, kiegészül a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvénnyel (továbbiakban: Mötv), törlésre kerül a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény továbbá kiegészül a
következő bekezdéssel:
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő
Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ). A projekt azonosítószáma
KEOP-2.3.0./2F/09-2010-0013 számra változik.
2./ A I. pontban a Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal elnevezésre
változik és a VIII.1.2. pontban a Dél –Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal megnevezések
helyett a Békés Megyei Kormányhivatal elnevezés szerepel.
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3./ A III. pont első bekezdésében a 2008.évi CV. Törvény, valamint a 292/2009. (XII.19.)
Kormányrendelet helyett Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet szerepel (továbbiakban: Ávr.) III. pont harmadik bekezdésében a jogszabályi
hivatkozás: Áht. és Ávr.
4./ A IV. pont második bekezdésében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény helyett
Hgt. szerepel és a IV. pont kiegészült a következő bekezdéssel:
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú
pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A
Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
5./ Az V. pontban a bankszámlaszám a következőre módosul:
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
6./ A megállapodás V. 3. pontjában a létesítmények meghatározásánál módosul a következőkkel:
Kondoros Nagyközség Önkormányzatánál a 0237 hrsz. helyett 0237/1, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál 0130/15 hrsz. törlésre kerül, Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező
3544/12 hrsz. helyett 3544/15 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
7./ A megállapodás V.4. pontja az alábbi tartalommal kerül megállapításra:
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák
településekre vetített, beruházás költségei a következők:
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Kivitelezés
Kivitelezés összesen Beruháösszesen
(bruttó)
zás arány
(nettó)
644 448 772
818 449 940 Ft
63 %
Ft
63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
113 281 185
143 867 105 Ft
11 %
Ft
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 026 349 706
1 303 464 126 Ft 100 %
Ft

Szolgáltatások
(bruttó)
35 811 851 Ft
3 410 653 Ft
1 705 326 Ft
6 252 863 Ft
1 705 326 Ft
4 547 537 Ft
1 136 884 Ft
568 442 Ft
1 705 326 Ft
56 844 208 Ft

Összesen
(bruttó)
854 261 791 Ft
84 240 217 Ft
47 064 867 Ft
150 119 968 Ft
47 923 327 Ft
103 738 484 Ft
22 884 838 Ft
14 706 001 Ft
35 368 841 Ft
1 360 308 334 Ft

Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a
Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének
írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes szükséges költségrendelkezésre bocsátását
elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
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A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges
költség teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt
fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe
esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései
szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési
kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
8./ A megállapodás VIII. pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős
szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
9./ A megállapodás VIII. 1.2. pontja hetedik bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés
alapján a testület bármely tagja, vagy az önkormányzat alpolgármestere élhet.
10./ A megállapodás VIII.1.3. b. pontja törlésre kerül.
11./ A megállapodás X. pontjának második bekezdése helyébe a következő bekezdés lép.:
Az irányító szerv köteles az Áht. valamint Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
12./ A megállapodás XI. pontjában a munka törvénykönyvének száma: 2012. I. törvény.
13./ A megállapodás XV. pontjának utolsó bekezdés az alábbiakra módosul:
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával
összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Mötv, a
Ttv., Áht. Ávr. Számv. tv. a Hgt. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályokat, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
II.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.
………………………………………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata

………………………………………………
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
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………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Földesi Szabolcs
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata
………………………………………………
Balogh József
Domokos Ferencné
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése a
továbbiakban KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2012. ………………
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.
§ (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra figyelemmel:
1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
5. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. önkormányzatok, mint
alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás névenönálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoztak létre és
biztosították annak feltételeit.
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt első
fordulójában konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a pályázat II. fordulóra
történő beadásáig létrehozzák a jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott
vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt megvalósításával
összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az
államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló
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2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény - továbbiakban
Hgt. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk.
rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb,
célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító önkormányzatok
együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező közfeladatai közé tartozó
települési hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges
környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok
eredményességét 5 éven át tartó műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében
történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő
Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselőtestületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21) határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX. 24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.) határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.) határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.) határozata
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv. 12.§ szerint.
A jogi személyiséggel rendelkező társulás Szervezeti és Működési Szabályzata jelen megállapodás
1. számú mellékletét képezi.
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves
fenntartási időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
Az 1997. CXXXV. 17. §-a alapján a társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás szellemi,
fizikai támogató, ezen belül különösen a Társulás gazdálkodási, pénzügyi- gazdasági feladatait
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el, Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) gazdálkodásra vonatkozó szabályai továbbá az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Korm. rendeletben szabályozott megállapodás alapján.
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A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt
lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók képviseletében – az
Áht. és Ávr. szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében, illetve 10.§
(2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése szerinti Szervezeti és
Működési Szabályzataik egyidejű módosításával -, az Ötv. 8.§-ban, illetve a Hgt-ben meghatározott,
kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra
ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a Hgt. értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend.
15-17.§. szerint hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el
oly módon, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot
nyújtanak be a Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú
pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A
Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma:
3900
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Szakfeladat száma:
megnevezése:

382101
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Nagyközség Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél
nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban
Áhsz. – előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan
biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési
kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig,
határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott
költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési
kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
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1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi
alapot (a továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni
nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig,
második részlet tárgyév szeptember hó 31-ig- fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos
fajlagos működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál a 2007. év december hó 31-ei állandó
lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható
működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag
önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács
dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke
írásban tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori
helyi önkormányzati költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog
gyakorlásának, átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11 helyrajzi számú
szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15 helyrajzi számú
található szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-2007-0013
számú projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő
rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a vagyon
aktiválásakor, vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési
önkormányzat részére tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül sor.V.4.
A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
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V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák
településekre vetített, beruházás költségei a következők:
Kivitelezés
BeruháKivitelezés összesen
Szolgáltatások
Összesen
Település
összesen
zás
(bruttó)
(bruttó)
(bruttó)
(nettó)
arány
Békéscsaba
644 448 772 Ft 818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft
854 261 791 Ft
Gyomaendrőd 63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
84 240 217 Ft
Körösladány
35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 064 867 Ft
Szarvas
113 281 185 Ft 143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
150 119 968 Ft
Csabacsüd
36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 923 327 Ft
Kondoros
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
103 738 484 Ft
Csárdaszállás
17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
22 884 838 Ft
Kétsoprony
11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
14 706 001 Ft
Szabadkígyós
26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
35 368 841 Ft
1 026 349 706
1 303 464 126 Ft
100 %
1 360 308 334 Ft
Ft
56 844 208 Ft
Összesen
Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a
Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének
írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását
elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás
székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a
tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt
fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe
esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései
szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési
kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó
rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és
ellenőrzéséért a mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában
észlelt környezetszennyezésről a Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az
alábbiak szerint működnek együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen
megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen
együttműködnek egymással.
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VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit,
egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak
érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják,
közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt
alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez történő csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer szerepét, a
szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi
rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen
megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy
esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel
tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos
jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen
figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Hgt. és a hatósági
árszabályozás rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló
önkormányzat(ok) szükséges költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal
szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó
nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan
felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt
megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás,
helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden
olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre
bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása
érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések
meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző Projektirodával
együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
·
Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések
között;
·
A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
·
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
·
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
·
A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és
adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
·
Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
·
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
·
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
·
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott esetben
megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja
A fent meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás köteles féléves – ezen belül negyedéves
bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a Társulási Tanács félévente jóváhagyja.
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A Társulás ezen ütemterv szerint köteles eljárni. A feladatellátásról a munkaszervezet köteles a
Társulási Tanácsnak negyedévente írásban beszámolni.
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulás Titkára
4. Felügyelő Bizottság
5. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda)
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős
szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a
mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen
megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak,
és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében
a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a
Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai
kötelezettséget vállalnak, hogy a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről
tájékoztatják.
Társulás
Projektgazda

Felügyelő Bizottság
(belső ellenőrző szerv)
Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Társulás Titkára

Projektiroda
(projektmenedzsment)

VIII.1. Társulási Tanács
A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
polgármestereinek összességéből áll.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban részletezett lakosságszám arányban állapítják meg azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem
rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-val.
Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd

Lakosságszám
Szavazati arány
(2008. december 31.)
63 441
50%
14 777
15 %
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Körösladány
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

4 946
17 479
1 994
5 500
497
1 497
2 798
112 929

5%
17,5 %
2%
5,5 %
0,5 %
1,5 %
3%
100%

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a.
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
b.
a Társulás titkárának a kinevezése,
c.
a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
d.
Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e.
a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények
figyelembe vételével,
f.
Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
g.
jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
h.
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
i.
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi,
háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
j.
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
k.
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és
értékelése,
l.
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a
kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
n.
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o.
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács
alakuló ülése kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A
Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt
bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési
jogkörében eljárva azt a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját
megelőzően legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a
tagok megfelelő értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van, és a
jelenlévő tagok a szavazatok több mint 66 %-val rendelkeznek.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra
kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés
alapján a testület bármely tagja, vagy az Önkormányzat alpolgármestere élhet.
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A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását.
Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal
nem rendelkeznek.
Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek.
A Tanács határozatait az Ötv. 15. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács
tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy
postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen
résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek
üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a
Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon
belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács Elnökének az alapítók Kondoros Nagyközség Önkormányzatának (5553
Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.) polgármesterét jelölik ki.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással határozott időre 2
elnökhelyettest választ.
Az elnök, az elnök-helyettesek megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a.
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
b.
c.
összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d.
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e.
évente legalább egy alkalommal a társulás titkárával együttműködve jelentést készít a
Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél
megvalósulásáról,
f.
ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács
számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása
mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a
Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektirodával.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével
okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
önkormányzati tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
lemondással,
elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó
feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését
összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi
megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadóak azzal, hogy ezen megbízatás a társulási tanács által történő visszahívással is
megszüntethető.
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási
Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben
foglaltak szerint.
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VIII.1.4. A társulás titkára
A társulás titkárának feladatai:
- a társulás működésével, irányításával kapcsolatos operatív munkában közreműködik
- javaslatot tesz a társulási tanács napirendi pontjaira
- a tanács ülésén hozott határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről való beszámolás
a tanács ülésein.
- tájékoztatja a társulási tanácsot a várható tennivalókról, illetve feladatokról.
- érvényt szerez a megállapodás előírásainak
- előkészíti a társulás éves költségvetését és beszámolóját, valamint az üzleti tervét
- a társulási tanács üléseiről készített jegyzőkönyvet a tanács elnökével együtt aláírja
- kapcsolatot tart a társulási tanács tagjaival
- ellátja mindazokat a feladatokat, amit a társulási tanács a hatáskörébe utal.
VIII.2. Projektiroda
A Társulási Tanács a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
operatív feladatok ellátása céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz Projektirodát köteles
működtetni. A Projektiroda összetételére és működésére a KEOP projekt részletes megvalósíthatósági
tanulmányához közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni.
A Projekt Menedzsment Szervezetet (Projektiroda) a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével lebonyolított kiválasztási eljárást követően a társulási tanács döntése alapján
Társulási Tanács elnöke bízza meg. A Projekt Menedzsment Szervezetet (Projektiroda) megbízása
nem terjedhet túl a Társulás feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeken.
A Projektiroda jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkáját a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosító
számú előkészítési projekthez kapcsolódó, de már a megvalósításra vonatkozó projekt befejezéséig
végzi.
A Projektiroda működését a Társulási Tanács a Felügyelő Bizottság és a Társulás Titkára jogosult
ellenőrizni.
A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt lezárását
követő 20 évig.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és
gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság részletes
ügyrendjében foglaltak szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja
össze.
A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű
megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem
teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelő
bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon,
illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség
esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes.
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A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Projektiroda
köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a konzorcium érdekeit sértő
intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
·
a Projektiroda munkájának ellenőrzése,
·
az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
·
a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló
készítése,
·
a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
·
a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzőkönyvvezető ír alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti
jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása
esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint
elnökhelyettes jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik,
hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai
vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök
teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző
mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –
célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselőtestületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról. A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban
végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel
és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
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Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben
a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik,
a fenntartási időszak lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg,
úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.
A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival
közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a
támogatási szerződésben foglaltakat.
A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása
érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és
alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés
meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a
Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget,
valamint működési költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a
Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan
értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal
el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő
kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás
kötelező feladatának ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a
teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az
esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a
legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben
foglaltak szerint.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni
kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
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Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi
jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a
jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló
beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást
nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás
eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó
igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A
Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a
projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil
szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának
megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más,
gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos
elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait
és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat
terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács határozathozataláig, jelen szerződés aláírásával
tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére.
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a
támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal
nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén,
60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken
kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes
hatályban fennmarad.
Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg
rendezni, ennek sikertelensége esetén a Békés Megyei Bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával
összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Mötv. a Ttv., az
Áht., Ávr. a Számv. tv. a Hgt. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályokat, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. Szervezeti és Működési Szabályzat.
………………………………………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata

………………………………………………
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata

………………………………………………
Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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………………………………………………
………………………………………………
Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Petneházi Bálintné Dr. Földesi Szabolcs
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Csárdaszállás Község Önkormányzata
………………………………………………
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Domokos Ferencné
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata
15. Napirendi pont
Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 4/2012 és 5/2012 számú
módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Társulási Tanács december 11.
illetve december 21-i ülésén fogadta el a Társulás Társulási Megállapodás 4. sz. illetve 5. sz.
módosítását. A 4 számú módosításban az oktatási-nevelési feladatok kerültek törlésre, míg az 5 számú
módosítás kilenc pontba olvasható a megállapodásban.
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a módosítások elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
4/2012. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás) Társulási
Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei,
vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
61

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás létrehozására kötött társulási megállapodást 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint
módosítják:
„1./ A Megállapodás „A Többcélú Társulás célja és feladatairól szóló II. fejezet 2. pontjának első
pontja, vagyis „oktatás és nevelés” feladatok törlésre kerülnek.
2./ A Megállapodás „A Társulás oktatási-nevelési feladatait az alábbi szervezeti formában látja el”
című III. fejezet 3. pontja törlésre kerül.
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. december …..
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa 211/2012. (XII.11.) számú határozatával fogadta el.
Szarvas, 2012. december 11.
……………………………………….
Dr. Skorka András
Települési önkormányzat Képviselő- testülete:

Jóváhagyó határozat száma:
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Örménykút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi
határozataik alapján a tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodás 2012. december 11. napján elfogadott 4/2012. számú módosítását aláírásával látta el:
Kelt:............................... 2012...........................
Kelt:............................ 2012...........................
..........................................................................
.......................................................................
Sinka Imre
dr. Olasz Imréné dr
Molnár József
Kasíkné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Kelt:............................... 2012...........................
Kelt:............................ 2012...........................
..........................................................................
.......................................................................
Várfi András
dr. Csorba Csaba
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
polgármester
jegyző
polgármester
körjegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kelt:............................... 2012...........................
Kelt:............................ 2012...........................
..........................................................................
.......................................................................
Brlás János
Zsindely Ferencné
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
polgármester
körjegyző
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kelt:............................... 2012...........................
Kelt:............................ 2012...........................
..........................................................................
.......................................................................
Szakács Jánosné
Miskó Bence
Babák Mihály
dr. Melis János
polgármester
körjegyző
polgármester
jegyző
Örménykút Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Kelt:............................... 2012.....................
....................................................................
Brlás János
dr. Skorka András
elnök
kistérségi irodavezető
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
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Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:
KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
5/2012. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA
Tárgy: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Többcélú Társulás) Társulási
Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei,
vagyis
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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az Általuk az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása érdekében, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás létrehozására kötött társulási megállapodást 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint
módosítják:
A Megállapodás „Preambuluma” kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII.
Törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény vonatkozó rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI. Törvény módosul, és a Társulás működésére 2013. január 1. napjától
az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges alkalmazni azzal, hogy az Mötv
2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési dokumentumainak
módosítására.”
2. A Megállapodás „Előzmények” szövegrész
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 190/2012. (XI.29.) számú
határozatával döntött, hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulását 2013. július 1. napjától
„Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás” változatlan névhasználattal átalakítja az Mötv. IV.
fejezetének rendelkezéseinek figyelembe vételével, így az Mötv. 87. § alapján, a társulási
megállapodásban foglalt önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a tagönkormányzatok
polgármesteri és a jegyzői államigazgatási feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulásként a jelenlegi társulást jogfolytonosan működtetik
és fenntartják határozatlan időre, mely Társulás a 2013. június 30. napjáig működő Körös- szögi
Kistérség Többcélú Társulás teljes jogutódja.”
3. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, székhelye és
lakosságszáma:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 063 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 814 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Csabacsüd: 1 917 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 14 331 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 678 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 688 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
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Kondoros: 5360 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 425 fő”
4. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 4. pontja, vagyis
„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. törvény
mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok közigazgatási
területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő
az alábbiak szerint módosul
A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő települési önkormányzatok
közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 44 276 Fő”
5. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések 12. pontja, vagyis
„12. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából kettő bizottságot,Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot és Közoktatási Bizottságot hoz létre,
mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll”
az alábbiak szerint módosul
„12. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése
céljából két bizottságot, Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot és Szociális Bizottságot hoz létre,
működtet, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll”
6. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 1. pontja, vagyis
„1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása”
az alábbiak szerint módosul:
„1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei pénzügyigazdasági feladatainak ellátása,
társulási döntések előkészítése, végrehajtása
Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja,
A tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív szerep, egyéb,
jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása”
7. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 2. pontja, vagyis
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai:
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„a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési
Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait,
kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel,
megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési
programjai finanszírozására és megvalósítására,
pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti
a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását,
közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében,
koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
folyamatosan kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel
kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználását,
véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
szakmai munkaszervezetet működtethet.
A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004. (IX.16) Korm.
rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált képviselője, továbbá a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/D. §-ban felsorolt
szervezetek képviselője.”
az alábbiak szerint változik:
„a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési
Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait,
kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít
a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási
kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel,
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megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei, regionális és egyéb
hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására és megvalósítására,
pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti
a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását,
közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében,
koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
folyamatosan kapcsolatot tart a megyei, regionális és egyéb hatáskörű területfejlesztési
feladatokat ellátó szervezetekkel, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a
kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében,
véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról,
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel
kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználását,
felkérésre véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
szakmai munkaszervezetet működtethet.
A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004. (IX.16) Korm.
rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált képviselője, továbbá a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben és vonatkozó jogszabályokban felsorolt
szervezetek képviselői.”
8. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 7. pontja, vagyis
„A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok
kivételével) a Kistérségi Iroda közreműködésével látja el, a kistérség teljes közigazgatási területén”
az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok
kivételével) a Kistérségi Iroda közreműködésével látja el a feladatellátásban érintett tagtelepülési
önkormányzatok közigazgatási területén.
9. A Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 10. pontja, vagyis
A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Megyei Könyvtár
Intézményegységével kötött megállapodás alapján látja el a nyilvános könyvtárral nem rendelkező
Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken”
törlésre kerül.
10. Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 11. pontja, vagyis
„A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok összehangolására, az
épített környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztal
működik. Tagjait a települési önkormányzatok javaslatára a Társulási Tanács választja meg”.
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az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok összehangolására, az
épített környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztal
működtethet”.
11. Megállapodás III. fejezet A Többcélú Társulás részletes feladatai 12. pontja, vagyis
„A Társulás ifjúsági és sport feladatait Szarvas Város Polgármesteri Hivatalával és Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatalával kötött külön megállapodás keretén belül látja el”
törlésre kerül.
12. Megállapodás VI. fejezet A Társulási szervek működési szabályai 1.12. pontja, vagyis
„1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség
lakosságszámának több mint 75%-a szükséges
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz
szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.”
az alábbiak szerint módosul
„1.12. Minősített többség, vagyis a Társulási Tanács jelen lévő tagjai kétharmadának igen szavazata
és az igen szavazattal szavazó tagok által képviselt kistérségi lakosságszámának több mint a fele
szükséges:
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz
szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.”
13. Megállapodás VIII. fejezet A Társulási pénzügyi-, vagyoni alapja 6.4. pont, vagyis
„6.4. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi, Költségvetési és
Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési
szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.”
Az alábbiak szerint változik
„6.4. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot
hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési
szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.”
14. Megállapodás Záró Rendelkezések fejezet 1. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII.
Törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény vonatkozó rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI. Törvény módosításul, és a Társulás működésére 2013. január 1.
napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges alkalmazni azzal, hogy az
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Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési dokumentumainak
módosítására és azok hatályba léptetésére”
15. Megállapodás Záró Rendelkezések fejezet 3. pontja vagyis
3)
A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
a társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke (1. sz. melléklet)
a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet)
a Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési intézményeinek és a Társulás
saját intézményeinek felsorolása (3.sz. melléklet)
a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások”
az alábbiak szerint módosul
„3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
A társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke
(1. sz. melléklet)
a Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
(2. sz. melléklet)
a Többcélú Társulásban saját intézményeinek felsorolása
(3.sz. melléklet)
a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások”.
16. A Megállapodás 1. számú Mellékletének I. / 1. pontjának első alpontja, vagyis
„Egységes Pedagógiai szakszolgálat működtetése (1993. évi LXXIX. tv. 87.§ /1)”
törlésre kerül.
17. A Megállapodás 1. számú Mellékletének I. / 1. pontja az alábbi alponttal egészül ki:
„Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 64
§, 65 §, 65/C §)”
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.
A Felek a megállapodás módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt, kilenc oldalas
terjedelemben, jóváhagyólag írják alá.
Szarvas, 2012. december 21.
Záradék:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 5/2012. számú módosítását a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 218/2012. (XII.21.) számú
határozatával fogadta el.
Szarvas, 2012. december 21.
…………………………………..
Dr. Skorka András
Irodavezető
Települési önkormányzat Képviselő- testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
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Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Örménykút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi
határozataik alapján a tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodás 2012. december 21. napján elfogadott 5/2012. számú módosítását aláírásával látta el:
Kelt:............................... 2013............................
Kelt:............................ 2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Sinka Imre
dr. Olasz Imréné dr
Molnár József
Kasíkné Csík Zsuzsanna
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Kelt:............................... 2013............................
Kelt:............................ 2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Várfi András
dr. Csorba Csaba
Petényi Szilárdné
Miskó Bence
polgármester
jegyző
polgármester
körjegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kelt:............................... 2013............................
Kelt:............................ 2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Brlás János
Zsindely Ferencné
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
polgármester
körjegyző
polgármester
körjegyző
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kelt:............................... 2013............................
Kelt:............................ 2013............................
..........................................................................
.......................................................................
Szakács Jánosné
Miskó Bence
Babák Mihály
dr. Melis János
polgármester
körjegyző
polgármester
jegyző
Örménykút Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Kelt:............................... 2013......................
....................................................................
Brlás János
dr. Skorka András
elnök
kistérségi irodavezető
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelmének elbírálásáról
Várfi András polgármester felkérte Enyedi Lászlót az adóosztály vezetőjét, az előterjesztő készítőjét
ismertesse az előterjesztést.
Enyedi László elmondta, a Pénzügyi bizottság az Ignácz Kft-nek a Vállalkozásfejlesztési Alapból
nyújtott 6.000.000 Ft összegű támogatást szerződés nem teljesülése miatt visszavonta, és
kezdeményezte a támogatás és kamatainak bírósági végrehajtás útján történő behajtását. A kft.
többszöri részletfizetési kérelmet nyújtott be. A legutóbbi kérelemre a Képviselő-testület, a 2012.
februári ülésén a támogatási összeg részletekben történő visszafizetését engedélyezte. A Kft. a
tőkerész visszafizetését teljesítette, viszont a fennmaradt kamattartozás megfizetésének elengedésére
újabb kérelmet nyújtott be, a cég gazdasági nehézségeire hivatkozással. A kérelmet a bizottság
megvitatta és úgy határozott, hogy elutasítja az Ignácz Kft. kamattartozás elengedésére irányuló
kérelmét, és teljes összegben követeli a visszavont támogatás kamatának és a fizetési meghagyás
eljárási díjának a megfizetését.
Illés János az Ignácz Kft képviseletében a támogatási szerződés 9. pontját idézte, amely szerint a
támogató jogosult a támogatást részben vagy teljes egészében visszavonni, ha a támogatott a jelen
támogatási szerződésben meghatározott feltételeket nem vagy csak részben teljesíti. A támogatási
szerződés 2 pontja pedig úgy szól, hogy a támogatott a támogatást 12 új teljes munkaidős 8 órás
foglalkoztatást biztosító álláshely bér és járulék terheire használja fel és vállalja, hogy a
munkahelyteremtéssel létrejött létszámot, azaz 12 főt, legalább a támogatás visszafizetéséig fenntartja.
Hangsúlyozta, a Kft részéről a szerződés teljesítése megtörtént, a 12 fő foglalkoztatva lett, a bér
kifizetésre került. Az a pont, amire a bizottság hivatkozik, hogy a szerződés aláírása után azonnal nem
volt felvéve a 12 fő, aszerint akkor a támogatási szerződés rossz. Nem értett egyet azzal, hogy a
támogatási szerződést felmondta a testület. Mint vállalkozó kénytelen megvédeni a cége érdekeit, ezért
ha most itt olyan döntés születik, amit a testület jogszerűnek tart, de ő nem, úgy a törvény fogja
eldönteni az igazságot.
Bízott abban, hogy a testület újra elolvassa a támogatási szerződést. A cég a kölcsönt visszafizette,
viszont a támogatás a kölcsön kamatára vonatkozott, mely kamat jelenleg igen sok. Ezért kérte a
képviselőket fontolják meg döntésüket.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, bizonyára Illés úr is tisztában van azzal, hogy a
támogatást még az előző testület pénzügyi bizottsága hagyta jóvá, mely bizottságnak Illés úr is tagja
volt. Annak ellenére hagyta jóvá a bizottság az Ignácz Kft-nek a 6 millió Ft támogatást, hogy a bíráló
bizottság azt egyértelműen nem javasolta, támogatta.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az a vád nem érheti a pénzügyi bizottságot, hogy azonnal felmondta a
támogatási szerződést, mivel azt a jelenlegi testület pénzügyi bizottsága tette meg, úgy, hogy helyszíni
ellenőrzés során és a bekért adatok alapján, egy év eltelte után a cég nem tudta alátámasztani a 12 fő
foglalkoztatását. A bizottság ezek tudatában mondta fel a Kft-vel megkötött támogatási szerződést és
megítélése szerint jogosan követelte vissza a tőkeösszeget a 1.315.447 Ft kamattal és a 99.450 Ft
fizetési meghagyás összegével.
Amennyiben a cég a döntéssel nem ért egyet, úgy jogorvoslattal élhet.
Illés János reagálva elmondta, több bizonyítékot nem tud felmutatni, mint hogy a létszám adatokat
minden hónapban prezentálták a képviselő-testületnek. Az ellenőrzés időszakában 14 fő volt a
foglalkoztatotti létszám, sőt volt 15 fő is, de ahogy meghozta a testület a döntését azonnal utcára
kellett tenni 12 embert. Valószínűleg az volt az érdeke a testületnek, hogy 12 fő munkanélkülit
teremtsenek a településen. A vállalkozásfejlesztési alap annak idején a vállalkozások megsegítésére
jött létre, melyet az általa képviselt cég is megpályázott. Örültek annak, hogy volt ilyen lehetőség, de
számolja ki a testület, hogy a 12 ember munkabérével mennyit veszít a város.
Arnóczi István János képviselő felvetette, a bizottság egy évre rá folytatta le a helyszíni ellenőrzést a
támogatottaknál.
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Az Ignácz Kft-nél nem csak a létszámmal, hanem a fizetési határidők elmaradásával is gond volt. A
testület és a bizottság döntéseit miért nem támadta meg jogi úton a Kft, hiszen jól tudta, hogy átlag
létszámról van szó.
Illés János hangsúlyozta, a támogatási szerződés nem taglalja az átlag létszámot, a szerződésben az
áll, hogy 12 munkahelyet kell teremteni, amely meg volt a vizsgálat időpontjában, amit a futamidő
végéig kellett volna fenntartani. Az, amire a döntésekben hivatkoztak nem állja meg a helyét.
Késedelmes fizetés miatt a többi támogatásban részesülő vállalkozással kötött szerződést is fel lehetett
volna mondani. Semmi olyat nem tartalmaz a szerződés, amit a cég nem teljesített. Ezért is kérte azt,
hogy kerüljék el az esetleges pereskedést.
Poharelec László képviselő megjegyezte, véleménye szerint nem a támogatási szerződés volt rossz,
hanem az egész Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatási konstrukció. Hál istennek a
képviselő-testület bölcsen döntött és a Vállalkozásfejlesztési alapot megszüntette. Jó lenne, ha nem
mennének bíróságra, és meg tudnának egyezni. A maga részéről nem szeretne többet ezzel az üggyel
foglalkozni. Kérte a képviselő társait jól gondolják át a döntésüket, az 1.315.447 Ft összegű
kamattartozás úgy sem fedezi azt, amibe ez az egész támogatási konstrukció az önkormányzatnak
került, ezért segítsék ezt a Gyomaendrődi vállalkozást azzal, hogy ennek az összegnek a megfizetését
elengedik és csak a 99.450 Ft összegű eljárási díj megfizetését rendelik el.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul összefoglalta az üggyel kapcsolatos eddig történéseket. Az
említetett támogatási szerződésnek szerves része az a pályázat, amit az Ignácz Kft benyújtott, és amire
ezt a támogatást kapta. A támogatási szerződést 2012 februárjában az önkormányzat felmondta, és
részletfizetési kedvezményt adott a vállalkozás számára. Amennyiben akkor a Kft úgy érezte, hogy
jogellenes volt a szerződés felmondása, úgy a bíróságtól kérhette volna, hogy ezt a szerződést
hatályában tartsa fenn. Ezt a Kft nem tette meg, az önkormányzat viszont tett egy olyan gesztust, hogy
részletfizetési kedvezményt adott a még meg nem fizetett összeg megfizetésére, hiszen a támogatás
felmondásának egyik legsúlyosabb szankciója, hogy egyösszegben késedelmi kamataival esedékessé
válik a megfizetendő összeg. A Kft most a hátralék elengedésére nyújtott be kérelmet, melyet a
bizottság megvitatott, és saját hatáskörben meghozta a döntését. A képviselő-testületnek most a
bizottsági döntéséről adott tájékoztatásnak a jóváhagyásáról kell döntenie, amit vagy jóváhagy, vagy
új eljárásra utasítja a bizottságot.
Amennyiben a felek úgy gondolják, hogy újra meg kell vizsgálni a szerződés felmondásának
jogalapját, arra most nincs lehetőség, arról egy más eljárásban kell dönteni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, mivel a bizottság saját hatáskörben hozott döntéséről van
szó, így nincs módosító indítvány. A képviselő-testületnek most a bizottság döntéséről szóló
tájékoztatásról kell dönteni, amit vagy elfogadnak, vagy nem.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját az Ignácz Kft.
kérelmének elbírálásáról.
Határidő: azonnal
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Bejelentések
Dohányzásról szóló törvény módosításának kezdeményezése
Várfi András polgármester elmondta Mezőberény Város Polgármestere, Siklósi István levélben
fordult a Képviselő-testület felé, melyben kéri a mezőberényi önkormányzat dohányzásról szóló
törvény módosítására irányuló kezdeményezéséhez való csatlakozásunkat. A Polgármester úr
indítványát a mezőberényi képviselő-testülete elfogadta és határozatban felhatalmazta, hogy a
kezdeményezés tárgyában keresse meg a Magyar Önkormányzatok Szövetségét valamint a többi
magyarországi önkormányzatot is, hogy egyetértés esetén csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A
kezdeményezett törvénymódosítás arra irányulna, hogy épületen belül tegyék lehetővé dohányzóhely
kialakítását akár azzal is, hogy a közterületen legyen szélesebb körű tilalom bevezetve.
A maga részéről nem értett egyet a kezdeményezéssel, azt nem fogja támogatni. Véleménye szerint a
jogalkotóknak nem az volt a célja, hogy a dohányzás feltételeit biztosítsa, hanem az, hogy minél
kevesebb ember dohányozzon, védjék az egészségüket.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a
kezdeményezéssel, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem támogatja Mezőberény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a dohányzásról szóló törvény módosítására irányuló kezdeményezését.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Várfi András polgármester elmondta a nemzetiségi önkormányzat írásbeli kérelmében arra kérte a
képviselő-testületet, hogy találjon megoldást arra, hogy a gáz és a villany mérőórák feltöltésére itt
Gyomaendrődön is legyen lehetőség. Nagyon sok hátrányos helyzetű lakosnak gondot jelent, hogy az
órák kártyás feltöltéséért Békéscsabára, illetve Mezőtúrra kell utazniuk, ami további költséggel terheli
őket.
A maga részéről támogatta a kérést, amennyiben a képviselő-testület felhatalmazza, úgy ez ügyben el
fog járni a közüzemi szolgáltatóknál, és az eredményről be fog számolni.
Szécsi Zsolt a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke bízott abba, hogy a képviselő-testület
támogatja a kérésüket, hiszen nem csak roma, hanem nagyon sok magyar embert érint ez a probléma
Gyomaendrődön. Ha már járásközpont vagyunk, akkor ez a szolgáltatás járna Gyomaendrődnek.
Várfi András polgármester támogatta a kérést, javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el a közüzemi szolgáltatók felé, hogy a gáz illetve
villany mérőórák kártyás feltöltése Gyomaendrődön biztosított legyen.
Kérdés észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy
járjon el a közüzemi szolgáltatóknál, hogy a gáz illetve villany mérőórák kártyás feltöltése
Gyomaendrődön is biztosított legyen.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Fekécs László Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondása
Várfi András polgármester elmondta, Fekécs László írásban lemondott a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Lemondását azzal indokolta, hogy a Gyomaendrődi Járási
Tankerületben betöltött igazgatói beosztása valamint a felügyelő bizottsági tagsága összeférhetetlen.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a lemondást, és egyeztetést követően a február 14-i
rendkívüli ülésen döntsenek az új felügyelő bizottsági tag személyéről.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Fekécs László Gyomaendrőd, Korányi F.
u. 4/1. sz. alatti lakos lemondását a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságáról.
Határidő: azonnal
További bejelentésként Nagyné Perjési Anikó képviselő két örömteli eseményről számolt be.
Az egyik, hogy a GYÜSZ-TE TDM által az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezet fejlesztése” című pályázata 37.240.120 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült!
A másik, hogy Tótka Sándor az Ausztráliai ifjúsági Európai-bajnokságról három aranyéremmel
érkezett haza. Ezúton gratulált neki.
Poharelec László képviselő kéréssel fordult a Járási Hivatal vezetőjéhez, Polgármester úrhoz, hogy
segítsenek abban, hogy a Nagylaposi településrészen keresztül haladó távolsági autóbuszok
megálljanak az ottani megállóban. Ezzel az ott lakók könnyebben bejutnának a városba, illetve ki
jutnának a lakóhelyükre.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatást adott arról, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
hivatal január 2-án megkezdte működését. A hivatal nem csak a gyomaendrődi, hanem a hunyai és a
csárdaszállási képviselő-testületeket is kiszolgálja. Az informatikai rendszer, ami lehetővé teszi a
közös hivatal működését beépítése, beüzemelése megtörtént. A szervezeti változást a testületek
elfogadták, a dolgozók feladata és munkaköreinek elosztása is megtörtént.
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További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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