Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
6/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i üléséről az Új Városháza
Üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
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, Enyedi László, Keresztesné Jáksó
Éva, Pardi László osztályvezetők,
Intézmények vezetői, az egyes napirendi pontban érintett meghívottak, sajtó
képviselői,
Jakucs Mária, Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat, Dr. Timár Andreát a Gyomaendrődi Járási Hivatal
képviseletében. Az önkormányzati hivatal osztályvezetőit, intézmények vezetőit, gazdasági társaságok
vezetőit, az érdeklődő állampolgárokat, a sajtó képviselőit Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
12 fős testületből jelen volt 11 fő, Toldi Balázs alpolgármester távol maradt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Marton Dániel és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Marton Dániel és
Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendtől eltérően úgy javasolta meghatározni, hogy a 21.
napirendként szereplő Belvíz VIII. Közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlat elfogadása tárgyú
előterjesztést tárgyalják meg 1. napirendként. Ennek indoka, hogy a testületi döntés meghozatalát
követően az ülés szünetében a Pénzügyi bizottság összeül és meghozza a további szükséges döntést.
Megkérdezte, van-e kiegészítés, eltérő javaslat a napirendhez.
Hozzászólás nem volt a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Belvíz VIII. Közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlat elfogadása
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének a jóváhagyása
6. Beszámoló a Liget Fürdő Kft. által benyújtott DAOP-Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése pályázatról
7. Az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
8. 8. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Varga Edit Brigitta háziorvosnak
9. Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi szakmai beszámolójának és 2013. évre szóló
munkatervének jóváhagyása
10. Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi Intézmény 2013. évi közművelődési
programtervéről
11. Hátszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2012.
évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
12. Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása
13. Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
14. Sportszervezetek szakmai beszámolói 2012. évi működésükről
15. 2013. évi támogatási alapok pályázati kiírásai
16. IKSZT 2013 évi finanszírozási terve
17. A 883. hrsz-ú közterület átminősítése
18. Bányaszolgalmi jog bejegyeztetése
19. Képviselő-testület 2013. évi első féléves munkaterve
20. Stratégiai teljesítménykövetelmények meghatározása
21. Települési főépítész megbízási díj módosítása
22. Bejelentések
Határidő: azonnal
A továbbiakban beszámolt az elmúlt hónap eseményeiről:
Évről- évre egy rangos esemény városunkban a Galamb és Kisállattenyésztők Gyomaendrődi Egyesülete
által megrendezésre kerülő Nemzeti Fiatal Galamb és Kisállat kiállítás. Az idén február 2. és 3. napján
rendezték meg a Varga Lajos Sportcsarnokban. Nagyon jól megszervezett rendezvény volt, sok kiállítóval,
látogatóval.
Február 16-án Túrkevén járt, ahol Balog János akadémikusra emlékeztek.
Jó lenne, hogy Gyomaendrőd és Túrkeve között szorosabbra fűznék a kapcsolatot. Ennek érdekében az un.
Putri Híd felújításán dolgoznak a Túrkevei polgármesterrel, ami egy újabb kapcsot teremtene Szolnok és
Békés megye között.
Szintén február 16-án volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat által immár hagyományként megrendezett
Sváb Batyus Bál. Gratulált a szervezőknek a sikeres és jó rendezvényhez.
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Február 22-én rangos vendégek és előadók jelenlétében zajlott a Knerek az egyetemes és a magyar kultúra
szolgálatában c. konferencia a Kner Imre Gimnáziumban, ahol Kner Izodorra, Kner Imrére és a Kner
családra emlékeztek. Jelen volt Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök és a Debreceni Zsidó Hitközség
elnöke. Ennek kapcsán elmondta, hogy a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központban
megerősítette az önkormányzat azon szándékát, hogy szeretné, ha a Kner Imre Gimnázium egyházi
fenntartásba kerülne.
Február 14-én a Képviselő-testület rendkívüli ülésén elfogadta a város 2013 évi költségvetését 3.5 milliárd
Ft főösszeggel, lényeges, hogy a működési oldalon nincs hiány. Megjegyezte, hogy nagyon ok
önkormányzat mínuszos költségvetést tudott elfogadni, ami törvényellenes. Ennek megszűntetésére az
ország költségvetésében erre a célra elkülönített 44 milliárd Ft-ból szeretnének pályázat útján hozzájutni.
Országosan az önkormányzatok hiánya mintegy 150 milliárd Ft.
Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy adósságkonszolidációban részesült Gyomaendrőd. Mint ismeretes az
5000 lakosú települések esetében az önkormányzat adósságának 40-60 %-át vállalhatta át az állam. Első
körben Gyomaendrőd 60 % -ra kapott ígéretet, mely az egyeztetések után végül 65 % lett. Az erről szóló
megállapodást a mai napon írták alá Jegyző úrral a Békés Megyei Kormányhivatalban. Tájékoztatásul
idézte a megállapodás I.1. pontját, amely szerint a Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 72. § (1) bekezdése alapján az 5000 fő
lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának – ideértve a fővárosi önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat is – a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és
járulékai összegét. Lényeges továbbá a megállapodás II. 3. pontja, amely kimondja, hogy a Magyar Állam
a Törvény 74. § (5) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével az Önkormányzat - Törvény 72. §
(1) bekezdésében meghatározott – adósságállományból 725 787 848 forint összegű adósságot és ennek a
Törvény 72. § (1) bekezdésben meghatározott járulékai összegét vállalja át. A megállapodást a Magyar
Állam képviseletében Dr. Matolcsy György államháztartásért felelős miniszter és Dr. Pintér Sándor helyi
önkormányzatokért felelős miniszter írta alá.
Ez egy igen nagydolog, mert ezzel a kötvénnyel járó teher viselésén túl van az önkormányzat.
Megkérdezte a bizottság elnököket, képviselőket van-e napirend előtti bejelenteni valójuk, hozzászólásuk.
Az érintettek nem kívántak hozzászólni. A hallgatóság soraiból szót kért Knapcsek Lajos a Galamb-és
Kisállattenyésztő Egyesület elnöke.
Knapcsek Lajos elsődlegesen köszönetet mondott a képviselő-testület egyesülettel szemben mutatott
jóindulatának, amellyel lehetővé tették számukra, hogy az egyesület a 2013 évi kiállításait térítésmentesen
megrendezheti a Varga Lajos Sportcsarnokban.
Mint ahogy Polgármester elmondta, február 2. és 3-án rendezte meg az egyesület a Nemzeti Fiatal Galamb
és Kisállat kiállítást. A korábbi évekkel ellentétben az oktatási intézmények segítségével sikerült
megoldani, hogy a kiállítást nagyon sok óvodás és iskolás gyermek nézte meg. Becsléseik szerint 10001100 fő volt a látogatók száma. Külföldiek is meglátogatták a kiállítást, és szállóvendégek is voltak
Gyomaendrődön, akik a fürdőbe is kilátogattak.
A következő kiállítást november 9.10. napon tervezik megrendezni – Európa Strasszer Fajta kiállítást,
ahol előreláthatólag 6-8 nemzet vesz részt.
Néhány gondolatot szólt az egyesületről. 1958 óta van írott történelme a gyomaendrődi
galambtenyésztésnek, akkor váltak ketté a díszgalamb és a postagalamb tenyésztők. 1982-ben három
egyesület volt a településen. A két település egyesülésekor az egyesületeket is egyesítették. Az egyesület
tagja jelenleg 36 fő, ezen kívül 75-80 fő a pártoló tagok száma. A céljuk, hogy a fiatalokat minél jobban
bevonják ebbe a hobbyba, a tenyésztésbe. Érdemes a rendszerességet megszokatni velük, hiszen az állatról
rendszeresen gondoskodni kell. Sajnos ez idáig ez a cél nem teljesült, mert 10 fiatalból csak 1 maradt az
egyesületbe.
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Ismételten megköszönte a Képviselő-testület jó indulatát, és átnyújtott a Polgármester úr részére a sikeres
támogatókat jelképző zászlót, amivel a Képviselő-testületet a sikeres támogatók közé sorolja az egyesület.
Várfi András polgármester további sok sikert és hasznos tenyésztői munkát kívánt az egyesület tagjainak.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Hozzászólás hiányában kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 368/2012.(VI.28.); 456/2012.(VIII.30.);
458/2012.(VIII.30.); 479/2012.(IX.5.); 713/2012.(XII.20.) Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy a február hónapra előre meg nem határozott napokra tervezett 3 nap szabadság kivételére
nem került sor.
Kérte a képviselőket, hogy a tájékoztatót fogadják el. A döntéshozatalból kérte a kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert kizárja a szabadságának
alakulása tárgyú tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
tájékoztatóját a szabadságának alakulásáról, amely szerint a február hónapra előre meg nem
határozott napokra tervezett 3 nap szabadság kivételére nem került sor.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Belvíz VIII. Közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlat elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Pardi László elmondta, a belvíz VIII. ütem beruházásnak elindult a közbeszerzési eljárása, melynek
kapcsán három árajánlat érkezett. Mindhárom ajánlatot hiány pótolni kellett, mely hiánypótlásnak egyedül
a TÓTKAÉP K ft és Gyomaszolg Kft közös vállalkozás tett eleget. A benyújtott árajánlatuk nettó
73 305 664,- Ft, mely a rendelkezésre álló összegtől 413 070,- Ft + Áfa –val több. Az eltérés oka, hogy a
pályázat benyújtásánál a vízjogi létesítési engedély alapján számolt költségvetés került benyújtásra, amely
után készült egy tenderterv, ami az engedélyben lévő méreteket és számításokat pontosította, és az így
kapott összeg meghaladta az engedélyben szereplő összeget. Tehát elmondható, hogy nem az ajánlattevő
árajánlata magas, hanem időközben pontosításra kerültek a méretek.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az összegek különbségét különítse el a pályázat részére, mert ellenkező
esetben új közbeszerzési eljárás kiírás szükséges.
Kérte továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságában műszaki szakértelmet ellátó
Hrabovszkiné Tóth Beatarix távolléte miatt helyére új bíráló bizottságit tagot jelöljenek ki személyében.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek, hogy fogadják el az árajánlatot és a kötvény forrás
terhére biztosítsák a nettó 413 070,- Ft + Áfa különbözet összegét.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „T-GYSZ” Közös
Vállalkozás 5500 Gyomaendrőd, VI. kerület 540. (Tagjai: TÓTKAÉP Építőipari Kft. 5500
Gyomaendrőd, VI. kerület 540. és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út
2.) nettó 73 305 664,- Ft összegű ajánlatát, és a 2008 évben kibocsájtott Kötvény forrás terhére
biztosítja a nettó 413 070,- Ft + Áfa különbözeti összeget.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A továbbiakban a Polgármester kérte, hogy a bíráló bizottságba a műszaki szakértelmet ellátó
Hrabovszkiné Tóth Beatrixe helyére – távolléte miatt – Pardi László osztályvezetőt válasszák meg.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete „Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése” DAOP- 5.2.1./A-11-2011-0010 pályázat keretében megvalósuló Gyomaendrőd város
vízvédelmi fejlesztése tárgyú projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
műszaki szakértelem: Pardi László közszolgálati tisztviselő
pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella közszolgálati tisztviselő
jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó.
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Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a költségvetés módosítását a Képviselő-testület által hozott
döntések, az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól
meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai és a pályázati támogatások saját
erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, tették szükségessé. A költségvetési főösszeg
54.548,- E Ft összeggel nőtt.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. ( II. 28. ) önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.729.870 E Ft. Ezen belül a 2011. évi
pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a.,
2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.626.030 E Ft, ezen belül a személyi
juttatás 1.123.502 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 279.930 E Ft, dologi kiadás
784.364 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 431.910 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.324 E Ft,
melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 55.067 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 479.081 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 181.761 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből
a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási
céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege
210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 569.692 E Ft.
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Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. február 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
3. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás a február 14-i ülésén meghatározta a 2013. március 1-től fizetendő térítési díjakat, melyek a
törvény által szabályozottak alapján kerültek megállapításra. A fenntartó a fogyatékosok nappali ellátása
étkezés nélkül, a fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel esetében élt az önkormányzati
kompenzáció lehetőségével. Ebben az esetben nő az intézmény önkormányzati támogatása, azonban
ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított térítési díjak bevezetésére kerülne sor, akkor az, az adott
szolgáltatás megszüntetését okozná.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja a képviselő-testületnek annak
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. ( II. 28. ) önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. február 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet az 5/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Intézménynél alkalmazott nyersanyag normák
A
B
C
D
E
F
G
H
1 Intézménynél alkalmazott Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Kollégium Háromnyersanyag normák
étkezés
szori
(nettó áron)
összesen étkezés
összesen
2 Bölcsőde
0
0
90
0
0
0
90
3 Óvoda 3-6 éves
55,55,138,40,95,383,233,4 Általános iskola alsó
55,60,170,60,95,440,290,tagozat 7-10 éves
5 Általános iskola felső
60,70,180,80,100,490,330,tagozat 11-14 éves
6 Középiskola 14 év felett
100,192,142,434,192,7 Idősellátás
140,275,175,590,2. melléklet az 5 /2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Térítési díjak szolgáltatásonként
A
B
C
D
E
Szolgáltatási
1 Ellátási forma
1993. évi III. Önkormányzati 2013. évi
kompenzáció
intézményi egység
tv szerint
térítési díjak
számított
intézményi
térítési díjak
2013. évre
2 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS
110

FELADATAI
3 Szociális étkeztetés
4 Szociális étkeztetés kiszállítási díja
5 Házi segítségnyújtás
6 Időskorúak nappali ellátása étkezés
nélkül
7 Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása étkezés nélkül
8 Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása étkezéssel
9 SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS
ÁTMENETI ELHELYEZÉS
10 Átlagos ápolást, gondozást igénylő
ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
11 - Átlagos szintű gondozást, ápolást
igénylő ellátás
12 - Demens ellátottak részére

335,-+90,(ÁFA)
100,405,50,-

--

Ft/adag

----

335,-+90,(ÁFA)
100,405,50,-

125,-

75,-

50,-

Ft/nap

550,-

75,-

475,-

Ft/nap

2.290,68.700,2.290,68.700,2.750,82.500,2.750,82.500,2.290,68.700,-

-----------

2.290,68.700,2.290,68.700,2.750,82.500,2.750,82.500,2.290,68.700,-

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

Ft/nap
Ft/óra
Ft/nap

- 1-2 ágyas, előteres önálló vizesblokkos
13 szoba
- 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos
14 szoba demens ellátottak részére
Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd,
15 Blaha u. 2-6.
- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
16
17 - Személyi segítés Szociálisan
235,-235,Ft/óra
rászorultak részére
18 - Szállítás Szociálisan rászorultak részére
90,-90,Ft//km
400,-400,Ft/óra
19 - Személyi segítés Szociálisan nem
rászorultak részére
20 - Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I. 30.)
150,-150,Ft/km
Gye. Kt. rend. 12/A § alapján
21 Vendégétkezés térítési díja: az igénybevett szolgáltatás nyersanyagnormája + rezsi költség + ÁFA
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4. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a képviselő-testület a 2011. november 29-i ülésén már tárgyalta ezt az
előterjesztést. 2012. január 1-től már csak elektronikusan van lehetőség a pályázatok elszámolására,
benyújtására. A 2011 évi rendelet módosítások nem érintették a környezetvédelmi alapból igényelhető
támogatások pályázati rendszerének korszerűsítését, ugyanis a tárgykörben érintett bizottság javaslatára a
testület levette napirendről azzal, hogy addig nem módosítja a rendeletet, míg ismét nem lesz pályázható
forrás a költségvetésbe. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet 6. § (11) bekezdése ismét
előirányoz forrást a Környezetvédelmi Alapra. E körülményre tekintettel ismét beterjesztjük a
Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítását az elmúlt évi tartalommal. Javasoljuk továbbá, hogy
az Ifjúsági Alapot, a Civil Alapot és a Sport Alapot szabályozó rendeletek azon mellékletei is módosításra
kerüljenek, amelyek szabályozzák a támogatási megállapodás-tervezet tartalmát.
Várfi András polgármester megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
“k) a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz- vagy csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása.”
2. § Az Ör. 7. §-a kiegészül a következő (4a) és (4b) bekezdésekkel:
„(4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a
továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az
ügyfélkapun keresztül.
(4b) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a
felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a
szervezet képviseletében eljárót.”
3. § (1)Az Ör. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(5) A pályázat benyújtásának határideje a tárgy év március 31. napja.”
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(2) Az Ör. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) A támogatás folyósítása a 4. melléklet szerinti támogatási szerződés alapján történik."
4. § (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A sportról 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete
lép.
(3) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet
3. melléklete lép.
(4) Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a rendelet 4. mellékelte lép.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2013. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. március hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. március 1.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 6/2013. ( III. 1. ) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási szerződés minta a Környezetvédelmi Alaphoz
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló
…………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
Költségvetési előirányzat) a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet Környezetvédelmi Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján,
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil szervezeteknek, a 20….. évi
Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO]
azonosító
számon
regisztrált
projekt
javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a
[DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című
dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett
tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet
korábbi, mint 20…. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20….
január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és
a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta,
és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot
követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
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4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum
a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az
elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója ……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon
megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus
levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a
jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére,
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továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy
eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon
beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által
hitelesített banki bejelentőjének másolata.
2. melléklet a 6/2013. ( III. 1.) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….
Támogatási szerződés minta a Sport Alaphoz
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ……..
önkormányzati rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
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Költségvetési előirányzat) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati
rendszerét szabályozó 7. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../2013. (II. 28.) Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot
hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 2013. évi Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú
felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító
számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás
és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő
Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra),
amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című
dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett
tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet
korábbi, mint 20….. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20….
január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és
a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta,
és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot
követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
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4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését
követő 15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15
napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum
a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az
elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója ……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt
személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus
levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
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5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a
jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére,
továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy
eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon
beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által
hitelesített banki bejelentőjének másolata.
3. melléklet a 6/2013. ( III. 1. ) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….

Támogatási szerződés minta a Civil Alaphoz
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
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között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló …..
önkormányzati rendelet ….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési
előirányzat) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati
rendszerét szabályozó 6. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos
pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20….. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására”
tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító
számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás
és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő
Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra),
amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című
dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett
tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet
korábbi, mint 20… január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20….
január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és
a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
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3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta,
és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot
követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum
a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az
elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója ………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy.
A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének
változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
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Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a
jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére,
továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy
eredeti példányát.
2. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű űrlapon
beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által
hitelesített banki bejelentőjének másolata.
4. melléklet a 6/2013. ( III. 1.) önkormányzati rendelethez
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...

Támogatási szerződés minta a Ifjúsági Alaphoz
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
122

Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ………
önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban:
Költségvetési előirányzat) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet Ifjúsági Alap pályázati rendszerét szabályozó 5. § alapján, Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete …………. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezeteknek, a
20….. évi Ifjúsági Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO]
azonosító
számon
regisztrált
projekt
javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a
[DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. – azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható
költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című
dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett
tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet
korábbi, mint 20….. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20….
január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek
mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a
támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
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befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és
a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak
megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a
kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta,
és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot
követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A
Projekt
tervezett
összköltsége
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG]
Ft,
azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyosításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell
számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati)
adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a
jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum
a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a
vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező
bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le.
A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így
a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató
kapcsolattartója …………………… A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt
személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus
levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos
Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként
aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon
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feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a
jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére,
továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg
illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy
eredeti példányát.
2. sz. melléklet – Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett 12UK12-es űrlapon beadott
kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. sz. melléklet – A Támogató önkormányzati adóhatósága által a Kedvezményezett 11AIGKER jelű
űrlapon beadott kérelmére kiadott kiállított adóigazolást
4. sz. melléklet – A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által
hitelesített banki bejelentőjének másolata.
5. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság javasolja a Gyomaendrődi Liget Fürdő
előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervének az elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a társaság a
Képviselő - testületi ülésen a felmerülő költségeket részletezze.
Az üzleti terv alapján 2013. évben minimális pozitív eredmény van betervezve, 240 eFt összegben. A
2012. évi előzetes eredmény 1.138 eFt.
Vass Ignác ügyvezető elmondta, a Pénzügyi bizottság ülésén Jegyző úr részéről kérdésként elhangzott,
hogy a Költségek felsorolásában az Egyéb (javítás, utazás, ügyvéd, stb.) címszó alatt szereplő 9.921 E Ft
mit takar. A kérdésre akkor azt az ígéretet adta, hogy a testületi ülésen tételesen felsorolja az ide tartozó
költségeket. Ezek azok a javítási költségek melyek a külső és belső medencék felújítására, az új lábmosók
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készítésére vonatkoznak. Továbbá a villanyszerelési munkálatokra, gázkazánok kötelező felülvizsgálatát
és javítását, továbbá a számítógép javítását tartalmazzák. Ezek összeg 1.620. 791 Ft. Tartalmaz még egy
belföldi szállítási költséget, ami 9.385 Ft, oktatás, továbbképzés díja 384.400 Ft (gyógyászaton dolgozók
kötelező kreditpont szerzéshez szükséges oktatásokon való részvétel). Utazás, kiküldetés 1.180 e Ft –
utazás kiállításon való részvétel díja, Magyar Fürdővárosok Szövetségének ülésein való részvétel utazási
és szállás költsége, stb. Egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál jelentkezik a prémium rendszerben
foglalkoztatott energetikus díja, tartalmazza még a halpedikur bérleti díját, és a különböző biztosítási
szolgáltatások díja. Kötelező hitelesítéseknek díja, egyéb hatósági, közzétételi díjak.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, a fürdő fejlesztésére benyújtott pályázatban szereplő üzleti
tervben 112.974.000 Ft várható árbevétel szerepelt, ezzel szemben a most benyújtott üzleti tervben
143.308.000 Ft. A két üzleti terv között mi változott ilyen nagyságrendben úgy az árbevétel, mint a kiadás
tekintetében.
Vass Ignác válaszolva elmondta, a pályázathoz csatolt üzleti tervbe a 2011 évi árbevétellel számoltak,
nem lehetett rátervezni. Az emelkedett árbevétel az a 10 millió Ft, amiért az önkormányzat szolgáltatást
vásárol a fürdőtől. Ugyanakkor a gyógyászatnál terveztek árbevétel növekedést, mert a tapasztalat szerint
inkább azokat a szolgáltatásokat veszik igénybe, amelyeknél magasabb a térítési díj. Továbbá számoltak
egy 10 %-os áremeléssel, ugyanis 3 év óta erre nem került sor.
A kiadásokat illetően a pályázatban nem lehetett számolni az inflációval, a jelen üzleti tervben viszont
szerepel a dolgozók elvárt béremelésének költsége, továbbá a 2 %-os Áfa növekedésből eredő költségek.
Egyéb kérdés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról, amely
szerint jóváhagyják a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a gazdasági társaság alapítója és kizárólagos
tulajdonosa jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2013. évi
üzleti tervét.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Beszámoló a Liget Fürdő Kft. által benyújtott DAOP –Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése pályázatról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 2011 őszén a Képviselő-testület döntött arról, hogy fürdőt
kedvező pályázati lehetőség esetén fejleszteni kívánja. A fürdő vezetősége megbízott három tervező céget
a vázlatok és látványtervek elkészítésével, és árajánlatot kért a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére. A pályázati felhívás a képviselő-testület májusi ülésén került ismertetésre. A pályázat
lehetőséget biztosított gyógyfürdők fejlesztésére, azzal, hogy amennyiben önkormányzati tulajdonú
vállalkozás nyújtja be a pályázatot, akkor 50 % támogatás igényelhető.
A képviselő-testület a június 28-i ülésén utasította a fürdőt a pályázat kidolgozására az A. változatnak
megfelelően. A Fürdő Kft. a pályázat elkészítésével és az tanulmányterv kidolgozásával a legkedvezőbb
ajánlatot adó Aquaprofit Zrt-t bízta meg. A terveket a Hajós Építész Iroda Kft. készítette el.
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Az augusztus 22-i rendkívüli ülésen a Zrt. pályázat írója ismertette a pályázat tartalmát, az elérendő
célokat. Továbbá tájékoztatta a testületet, hogy méltányossági kérelem benyújtása szükséges a támogató
hatósághoz mivel a Fürdő nehéz helyzetben lévő vállalkozásként nem jogosult pályázni. A Zrt. írásban is
felhívta a fürdő vezetőségének figyelmét, hogy a Kft nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, így a
pályázat kizáró oka fennáll, ezért szükség van arra, hogy a fürdő vezetősége írásban nyilatkozzon feléjük,
hogy a pályázatot be kívánja- e nyújtani.
A fürdő a méltányossági kérelmét augusztus 23-án nyújtotta be az irányító hatósághoz, melyhez
mellékelte a testület határozatát a törzstőke helyreállításáról, a törzstőke emelésről szóló cégbejegyzés
elindításának kérelmét és a köztes eredmény kimutatást. A méltányossági kérelem elbírálásáról azóta sem
érkezett semmilyen válasz.
A pályázat benyújtásának határideje eredetileg augusztus 31-e volt, viszont ezt a határidőt kitolták október
1-re.
A képviselő-testület a szeptemberi ülésén megtárgyalta a pályázat tartalmát, a felvetődött lehetséges
problémákat és döntött arról, hogy utasítja a fürdőt a pályázat benyújtására, és elfogadta a pályázat
költségvetését.
A pályázat benyújtása 2012. október 1-én megtörtént. A pályázat közreműködő szervezete a DARFÜ
december 21-én értesítést küldött arról, hogy a pályázat támogatásra nem jogosult, - mivel a fürdő nehéz
helyzetben lévő vállalkozás nem jogosult állami támogatásra. Erre a fürdő méltányossági kérelmet nyújtott
be az irányító hatósághoz, hogy a kizáró okok vizsgálatakor a 2012. évi köztes beszámolót vegyék
figyelembe. A pályázati dokumentációban azonban az irányító hatóság válasza nem volt megtalálható,
melynek hiányában a pályázat támogatásban nem részesülhetett.
A döntés ellen a fürdő jogi kifogást nyújtott be a közreműködő szervezethez, melyben indokolásul leírták,
hogy az irányító hatóság a méltányossági kérelemre választ a mai napig nem küldött, így a pályázathoz azt
nem tudták csatolni.
Az utolsó tájékoztatást kérő levelet a fürdő 2013. február 10-én küldte el az NFÜ-höz, de válasz még nem
érkezett.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló
tudomásul vételét.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. által benyújtott DAOP-2.1.1/J-122012-0030 kódszámú, "Gyomaendrődi Liget Fürdő fejlesztése" c. pályázat benyújtásával
kapcsolatban készített beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Az 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője írásban adott tájékoztatást az 1. és 3. számú
felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban. Mint ismeretes a 3. számú körzetet Dr. Petrikó
Attila helyettesíti, aki december 1-től a tevékenységet vállalkozásban végzi, - az endrődi rendelés mellett,
- Gyomán a Fürt S. utcai telephelyen. Az 1. számú körzet helyettesítésére Dr. Katona Piroska jelentkezett,
aki jelezte, hogy tartós helyettesítés formájában tudja elképzelni a tevékenységet. Az önkormányzatnak
viszont a tartós helyettesítés nem lehet célja, mert a finanszírozás egy év után csak 60 %. A zavartalan
ellátás biztosítása azonban továbbra is az önkormányzat felelőssége.
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Az Országos Alapellátási Intézet szerint csak akkor lenne megfontolandó a vegyes praxisnak a kialakítása,
amit Dr. Katona Piroska kér, ha a 18. év alatti lakosok száma a körzet lakosságszámának 25 %-át eléri.
A jelenleg érvényben lévő szerződések 2013. március 31-ig érvényesek.
A Főorvos asszony két lehetőséget lát az 1. és a 3. körzet működtetésére. Az egyik, hogy a két körzet
külön működjön tovább és Dr. Petrikó Attila és Dr. Varga Edit lássák el a háziorvosi feladatokat
helyettesítés formájában a Fürt S. utcai rendelőben, osztott munkaidőben. Ebben az esetben viszont
számolni kell a finanszírozás csökkenésével – tartós helyettesítés esetén a finanszírozás csak 60 %. Így ez
a megoldás csak a jelen helyzetet kezelheti, de tartósan nem képzelhető el. Mint már elmondta az 1.
körzetben jelenleg Dr. Katona Piroska látja el a helyettesítést, saját tulajdonú rendelőjében, aki március
31-e után is vállalná a helyettesítést, de csak a saját rendelőjében.
A másik megoldási lehetőség a két körzet összevonása lehetne. Ebben az esetben nincs kártalanítási
kötelezettsége az önkormányzatnak, mert a többi háziorvosi körzet nem változik, és így egy praxis
működhetne tovább egy fiatal orvos városunkba való letelepedésével. Ez a megoldást hosszú távon
megoldást nyújtana, a két kisebb kártyaszámú körzetből egy stabil körzet jönne létre.
Az Ügyrendi bizottság a két megoldási lehetőség közül az utóbbit, az 1. és a 3. körzet összevonását
javasolja a képviselő-testület számára. A javaslatnak megfelelően elkészült a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló rendelet-tervezet a 2. döntési javaslatnak megfelelően.
Arnóczi István János képviselő emlékeztet arra, hogy többször felmerült a praxisok összevonásának
kérdése, erre létre is jött egy ad-hoc bizottság, ahol kimondták az összevonás szükségességét.
A jelenleg javasolt 1. és 3. körzet összevonásával egyetlen orvos körzetéhez sem nyúlnának hozzá, és egy
1820 kártya számú praxist létre lehet hozni, ami egy fiatal háziorvos jelöltnek megfelelő finanszírozást
tudna biztosítani. 60 %-os finanszírozásból ezeket a praxisokat külön-külön nem lehet működtetni, előbbutóbb az önkormányzatnak zsebbe kellene nyúlni.
A maga részéről a körzetek összevonását javasolta.
Várfi András polgármester ismertette, hogy az előterjesztés arról szól, hogy az 1. és 3. körzetet
összevonják és ezt rendeletben is rögzítik. Ugyanakkor Dr. Katona Piroska a képviselő-testülethez írt
leveleiben egy vegyes praxis létrehozásához kéri a hozzájárulást, melynek megadása némileg módosítaná
ezt a rendszert.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint az nem lehet kérdés, hogy a két körzetet össze kell-e
vonni, hiszen erről már határozott a testület, ez egy hosszú távú koncepciónak a része. Az azonban, hogy a
Doktornő kérésével most foglalkozzanak, nem gondolná egy az a körzet összevonást bármiben is
befolyásolná.
Javasolta, hogy vonják össze a két körzetet, és vizsgálják meg, hogy a Doktornő kérését hogyan tudnák
teljesíteni.
Várfi András polgármester megkérdezte, jelen ülésen történjen meg ennek vizsgálata, vagy egy újabb
előkészítés után térjenek erre vissza.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint a testület most határozhat arról, hogy a két körzetet
összevonja és kiírja a pályázatra egy fiatal orvosnak. Ezt a kérdést viszont nem befolyásolja azt, hogy a
Doktornő kap-e vegyes praxist vagy nem. A két körzetet ez egyáltalán nem befolyásolja, sem a
körzethatárát, sem a kártyaszámát, így akár a következő ülésre elő lehet készíteni, de akár most is lehet
határozni erről, hiszen a Doktornőtől kapott anyagból olvasható, hogy a háziorvosok beleegyeztek abba,
hogy kártérítési igénnyel nem élnek az önkormányzat felé, és a helyettesítéséről is tud gondoskodni.
A Főorvos asszony szerint a vegyes praxis egy visszalépést jelentene az ellátási rendszer színvonalába.
Megítélése szerint a vegyes praxis kialakításával lehetőséget adnának azoknak a lakosoknak, akik ezt a
fajta ellátást szeretnék igénybe venni. Nem gondolta, hogy ezzel bárkinek az érdekét sértenék. Azoknak
viszont segítenének, akik szeretnének egy családi orvos ellátást.
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Idővel pedig meglátják, hogy ez mennyire életképes, mert ha az emberek nem lesznek megelégedve az
ellátással, úgy is át fognak jelentkezni egy másik körzetbe.
Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy a körzet összevonásáról most döntsön a testület, de a
vegyes praxis kialakítására vonatkozó beadványt a szakbizottságnak meg kellene tárgyalni, hiszen a soron
következő ülésen még nem válik okafogyottá.
Dr. Katona Piroska leszögezte, hogy a vegyes praxisra vonatkozó beadványa nem ellentétes a Főorvos
asszony koncepciójával, amit maga is támogat és helyesnek tartja a két körzetnek az összevonását, amivel
egy fiatal kolléga munkába állása válna lehetővé itt Gyomaendrődön.
A vegyes praxisról szóló beadványát 200 főnek a kérésére nyújtott be, akik nap, mint nap a felnőtt
háziorvosi ellátásukat kérik tőle. A tisztán gyermekgyógyászati praxisa mellett a felnőtt körzet
helyettesítésének végén erre más lehetősége nincs, ezért fordult kérelemmel az önkormányzathoz.
Az önkormányzat és közte lehetne egy olyan megállapodás, melyben a vegyes praxis nem befolyásolná a
többi felnőtt háziorvosnak a működését, viszont a hozzá bejelentkezőknek egy család orvosi ellátást tudna
biztosítani. A felnőttek közül elsősorban a 18 évet betöltött, tőle „kiöregedő” páciensekre gondolna, illetve
a gyermekükkel hozzá forduló szülőknek az ellátására.
Az általa helyzetesített körzet valamennyi kártyáját visszaadná. A praxisán kívül hozzá forduló betegeket,
akkut esetben ellátná térítésmentesen, a kártyájuk viszont maradna a többi háziorvosnál. Nem célja az,
hogy begyűjtse a többi háziorvos kártyáját, ezért is járultak hozzá a vegyes praxis létrehozásához és nem
kérnek kártérítést.
A vegyes praxis elfogadott Magyarországon, esetében nem jár körzethatár módosításával. Szakmai
színvonal csökkenést nem jelent, mert mindkét korcsoport ellátására meg van a végzettsége, gyakorlata.
Minden erővel azon van, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt betegei részére megfelelő háziorvosi
ellátást nyújtson és ezzel a változással egy szolgáltatásbővülés valósuljon meg mindenki
megelégedettségére.
Poharelec László képviselő egyetértve az előtte szóló képviselőkkel támogatta az 1. 3. körzet
összevonását, annál is inkább, mert ő már az elmúlt évben is ezt kérte. A Doktornő kérését pedig utalják
vissza az Ügyrendi bizottság hatáskörébe kidolgozására, és ezt követően kerüljön ismét a testület elé.
Kérte az általa elmondottakat módosító indítványként figyelembe venni.
Dr. Csorba Csaba jegyző egyetértett a képviselő javaslatával. Annál is inkább vissza kellene adni a
bizottságnak a vegyes praxis létrehozására vonatkozó kérés kivizsgálását, mert véleménye szerint a
háziorvosok az általuk aláírt nyilatkozatban nem a kártérítési igényükről mondtak le, hanem arról
nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a vegyes praxis kialakításához, de egyebekben a körzetük határának
módosításához nem. Tájékoztatásul felolvasta a nyilatkozatot. A bizottságnak meg kell vizsgálni az
43/1999-es kormányrendeletet, mely kimondja, hogy életkori korlátozás nélkül 1200-1500 fő lakosú
körzetet alakíthat ki, vagy kell kialakítani az önkormányzatnak.
E nélkül a körzet kialakítása nélkül nem születik területi ellátási kötelezettségre megállapodás az OEP-el.
Ez azért lényeges, mert a Doktornő kinyilatkozta a bizottsági ülésen, hogy a vegyes körzet ellátása
tekintetében terület ellátási kötelezettségre szerződést kíván kötni. Ugyan ezen rendelet 9. szakasza szerint
körzet határok módosítása nélkül el lehet fogadni felnőtt betegektől kártyát, de ebben az esetben nem
területi ellátási kötelezettséggel jön létre a szerződés.
Ugyanakkor azért is meg kellene vizsgálni a bizottságnak ezt a kérést, mert ez módosítja a Doktornővel a
gyermekorvosi feladatok ellátására megkötött terület ellátási szerződést.
Meg kívánta jegyezni, hogy Békés megyében van egy vegyes körzet, ahol egy házaspárról volt szó, ezért
támogatta az önkormányzat annak létrehozást. Egyebekben nem jellemző vegyes körzet kialakítása.
A bizottsági ülésre megkérhetők a szakmai felügyelőknek a javaslatai, véleményei – ÁNTSZ, Orvosi
Kamara, stb., melyek függvényében a bizottság teljes körűen és minden kérdésre kitekintően tud javaslatot
tenni a képviselő-testület felé.
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A két körzet összevonására egyébként azért nyílt meg a lehetőség, mert most nincsenek a körzetek
betöltve, a praxis jog most száll vissza az önkormányzatra, egyébként eddig kártalanítás nélkül ez nem
volt megoldható.
Várfi András polgármester összegezte az elhangzott véleményeket, javaslatokat.
Az 1. döntési javaslathoz képest módosító indítvány nem hangzott el. Többek javaslata a két körzetnek az
összevonása.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 01. napjával az 1. és 3.
számú felnőtt háziorvosi körzetet összevonja.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotására kérte fel a
képviselőket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002.(VI. 28.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al
egészül ki:
„1/A. § Az 1. mellékletben meghatározott 1. és 3. felnőtt háziorvosi körzet 1. körzet megnevezéssel egy
körzetet alkot.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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E rendelet 2013. március hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. március 1.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
A harmadik döntési javaslatban a képviselő-testület az összevont körzet folyamatos működtetésének
biztosítására felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi
Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma
Éva igazgató főorvos), hogy a 2013. május 01. napjától összevont 1. – korábbi 1. és 3. - számú
felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes
egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2013. május 1-jétől működtetési engedély
kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva
igazgató főorvos) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral az összevont 1. – korábbi 1. és 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2013. május 1-jétől finanszírozási
szerződést kössön.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül a módosító javaslatként elhangzott javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint dr.
Katona Piroska vegyes praxis kialakítására vonatkozó kérelmét visszautalják az Ügyrendi bizottságnak. a.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 3 nem szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Dr. Katona Piroska vegyes praxis kialakítására
vonatkozó kérelmét visszautalja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságnak azzal, hogy kellő szakmai előkészítés –szakmai állásfoglalások
megkérését – követően javaslatát terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
8. Napirendi pont
8. számú háziorvosi körzet-praxis jog átadása Dr. Varga Edit Brigitta háziorvosnak
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak az alábbi döntéseket kell
meghoznia, ahhoz, hogy Dr. Varga Edit Brigitta önálló vállalkozó háziorvosként tudja ellátni feladatát, így
biztosítva a körzet folyamatos működtetését.
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Döntést kell hozni az előszerződés megkötéséről, továbbá arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az
önkormányzat megköti a feladat-ellátási szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a
rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási
kérdéseket.
Mivel az ügyintézési idő 3-4 hónap ezért került sor az előterjesztés előkészítésére.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat szerint dönteni.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak. Az 1.
döntési javaslat a Doktornővel történő előszerződés megkötéséről szól.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal
a 8. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert az előszerződés aláírására:
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli
Várfi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről dr. Varga Edit Brigitta (születési helye, ideje: Békéscsaba, 1983. 10.08., an: Sohneider
Magdolna Anna) - a továbbiakban: háziorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 8. számú felnőtt háziorvosi
praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5502. Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatti
rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) 208. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek
teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek
megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést
kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. Dr. Varga Edit Brigitta jelen
előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2013. június 30.
napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás
feltételeit.
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7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely
fél a 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés
szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 208. § (3)-(4) bekezdései szerint a
bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya
esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. június 30. napjáig hatályos, de az előszerződés
megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a …./2013. (II.
28.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2013. ………………
…………………………….
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos

………………………………..
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A következőkben a Polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely szerint az
önkormányzat feladat –ellátási szerződést köt a Doktornővel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e
praxis tekintetében a házi orvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr.
Varga Edit Brigitta háziorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §
(1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Varga Edit megköszönte a képviselő-testület bizalmát, a megbízatást. Igyekszik minél hamarabb
beilleszkedni az itt élő lakosok közé.
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9. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi szakmai beszámolójának és 2013. évre szóló
munkatervének jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője, Dinyáné Bánfi Ibolya eleget
tett beszámolási kötelezettségének és elkészítette a könyvtár 2012. évi szakmai beszámolóját. A
beszámoló az előírt szempontrendszernek megfelelő. Továbbá összeállította az intézmény 2013 évre szóló
munkatervét. A dokumentumok és az alkalmazotti közösség üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés
mellékletében olvashatóak.
A könyvtár székhelye február 1-től a városháza új épületében a Selyem u. 124. alatt van. az átköltözés
folyamatosan halad, március közepén tud nyitni az új könyvtár. E miatt az intézményvezető kéri a
tervezett nyitva tartás jóváhagyását. A tervezett nyitva tartás hétfőtől- péntekig 9-17 óráig, szombaton 912 óráig.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Poharelec László képviselő elismeréssel szólt a könyvtár munkájáról, példaértékű beszámoló került a
testület elé. Sok sikert kívánt az elképzelések megvalósításához. Bízott benne, hogy a látogatók száma
nem fog csökkenni, azáltal, hogy a könyvtár új helyre költözött.
Béres János képviselő aziránt érdeklődött, hogy a szombati nyitva tartás ideje alatt a hivatal fűtése
leválasztható-e a könyvtár fűtésétől. Nem kellene az egész épületet fűteni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök a könyvtár létszámával kapcsolatban kérte, hogy az 1 fő
betöltetlen státuszra visszatérne a testület, ahogy arra az agyagi fedezet meg lesz. Továbbá a két fő 4 órás
könyvtárosnak megemelnék az óraszámát.
Arnóczi István János képviselő reagálva Béres képviselő felvetésére elmondta, az épület energetikai
korszerűsítésére benyújtott pályázatban bizonyára osztott fűtés lett tervezve.
Bízott abban, hogy a könyvtárosok óraszámának emelésére, hogy 8 órában dolgozhassanak - meg fogják
találni a pénzügyi fedezetet.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, az épület fűtése szakaszolható, a Hivatali rész fűtése
leválasztható. Ez idáig hétvégén nem volt lekapcsolva a hivatal fűtése, csökkentett üzemmódban ment.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a döntési
javaslatokról külön-külön határozzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján:
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját a 2012. év
munkájáról,
- jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2012. évben törlésre került dokumentumokról készült,
valamint
- elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2013. évre.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről szóló, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1)
bekezdés alapján a Határ Győző Városi Könyvtár nyitva tartását az alábbiak alapján fogadja el:
Nyitva tartás 2013. április 1. napjától

Hétfő-péntek

Szombat

9-17

9-12

Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Tájékoztató a Közművelődési
programtervéről

-

Közgyűjteményi

Intézmény

2013.

évi

közművelődési

Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézményvezetője elkészítette a 2013. évi
közművelődési munkatervét, melyben felvázolta a civil és más szervezetekkel közösen rendezett
programokat és a telephelyeken rendezhető egyéb programokat is.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a programterv elfogadását.
Poharelec László képviselő köszönetet mondott Dr. Szonda Istvánnak, hogy gondolt az Őszidő Idősek
Klubjára és biztosította részükre, hogy négy alkalommal megtarthatták rendezvényeiket a Művelődési
házba.
A jövőre mutatóan felhívta a figyelmet arra, hogy akár ennek a testületnek, akár az utánunk jövőknek
foglalkozni kellene az önkormányzati épületvagyon és az intézményrendszer sorsával, hogy azokkal mit
terveznek kezdeni. Az intézmények finanszírozásába óriási különbségek vannak. Emlékeztetett a mozi
sorsára, amibe hosszú időn keresztül fektette a pénzt az akkori önkormányzat.
Ki kell alakítani egy koncepciót a közművelődéssel, közgyűjteménnyel kapcsolatban, hogy ne legyenek
ekkora különbségek az épületek és feladatok között.
További hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket hagyják jóvá az intézmény 2013.
évre szóló közművelődési programtervét.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
79/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja a Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évre szóló közművelődési programtervét.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2012.
évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a városban három tanyagondnoki körzet működik. A
harmadik körzetben feladat-ellátási szerződés alapján a Bt. biztosítja a szolgáltatást. A szerződés 10.
pontja kötelezi arra, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről minden év januárjában
beszámolót készítsen. A szolgáltató határidőre eleget tett beszámolási kötelezettségének.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Poharelec László képviselő megköszönte a szolgáltató munkáját. Óriási területen dolgoznak, de ennek
ellenére igyekeznek a feladatot maximálisan ellátni, a problémákat kiküszöbölni. A lakosság kéréseit,
igényeit figyelembe veszik, azokat próbálják teljesíteni.
További munkájukhoz sok sikert kívánta.
Várfi András polgármester egyetértett a fenti véleménnyel, javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés
10. pontja alapján elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT.
beszámolóját a 2012. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása
Várfi András polgármester elöljáróban elmondta, hogy 15.30 órakor szünetet fog elrendelni a Pénzügyi
bizottság ülése miatt, így ha addig nem végeznek a napirend tárgyalásával, úgy azt a szünet után
folytatják.
Felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hét önkormányzati képviselő február 14-én kelt levélben
indítványozta a gyomaendrődi oktatási intézmények gazdasági feladatainak ellátásával összefüggő, iskolai
könyvelési feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenység megvitatását. A 2012. december 12-ei
ülésén a Képviselő-testület az oktatási vagyon kezelésével a Zöldpark Nonprofit Kft–t bízta meg . A
képviselői beadvány arra irányul, hogy az önkormányzat az oktatási intézmények üzemeltetése során
jelentkező könyvelési feladatokat ne nonprofit szervezete révén lássa el, hanem a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának feladatát képezze.
A Pénzügyi bizottság a beadvánnyal kapcsolatban olyan előterjesztés készítését kérte a hivataltól, mely
bemutatja, hogy miért célszerű az oktatási vagyon könyvelési feladatait a Zöldpark Kft-vel végeztetni.
A bemutatás a Pénzügyi osztályvezető részéről elkészült, jelen előterjesztésben olvasható.
Arnóczi István János képviselő idézett a képviselői beadványból. „Úgy gondoljuk, hogy a tevékenység ily
módon történő végzése átláthatóbban, olcsóbban és legfőképpen személyes befolyásoktól mentesen,
elfogulatlanul történne.” Megítélése szerint ezek célzások, értelmetlen egy képviselő-testületi ülésen
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tárgyalni. Kérte a beadvány készítőit, hogy fogalmazzanak meg egy határozati javaslatot. Adják meg
azokat a kereteket, ami alapján szeretnék, hogy ez a feladat ellátás történjen. Ilyen formában értelmetlen
az egészről tárgyalni. Elfogultsággal vádolnak különböző személyeket. Sajnálta, hogy a Zöldpark Kft.
Felügyelő Bizottságának Körösök Vidékéért Egyesület tagja nincs jelen az ülésen, viszont a Gyomaszolg
Kft Felügyelő bizottság elnöke jelen van. Kérte, mondja el, mit jelent az, hogy személyes befolyás,
elfogultság.
Módosító javaslattal élt, miszerint a témát vegyék le napirendről. A beadvány készítői fogalmazzák meg
határozati javaslatban konkrétan mit szeretnének, azt terjesszék be a képviselő-testület elé, és akkor lehet
erről érdemben tárgyalni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket határozzanak a Képviselő úr módosító javaslatáról,
miszerint az előterjesztést vegyék le napirendről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Arnóczi István János képviselő módosító
javaslatát, miszerint az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása
tárgyú előterjesztést vegyék le az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
Márjalaki József a beadványt aláíró képviselő egyikeként elmondta, az Osztályvezető asszony által
készített előterjesztésben az szerepel, hogy a feladat ellátásához a pénzügyi osztályon a személyi feltétel
nem adott, a meglévő dolgozói állomány tovább nem terhelhető. Erre figyelemmel a beadvány aláíróknak
az a javaslata, hogy a költségvetésben a Zölpark Kft-hez betervezett összeget csoportosítsák át, és azt a
személyt, aki a Kft-nél ezt a feladatot látná el, irányítsák át a Hivatalhoz, aminek a költsége akkor itt fog
jelentkezni.
Arnóczi István János képviselő reagálva ismertette a Pénzügyi bizottság javaslatát, amely szerint a
Közös Hivatal a képviselői indítványnak megfelelően készítsen előterjesztést, mutassa be, hogy miért
célszerű az oktatási vagyon könyvelési feladatait a Zöldpark Kft-vel végeztetni és vizsgálja meg, hogy
milyen ellenőrzési pontok beépítésére van lehetőség.
Márjalaki József hangsúlyozta, a hivatal elvégezte a bizottság által kért feladatot. A fentiekben elmondott
javaslatát annak függvényében tette, hogy hogyan oldják meg ezt a problémát.
Arnóczi István János képviselő indítványozta, a felszólalási időkorlát feloldását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a képviselői indítványról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Arnóczi István János képviselő felszólalási
időkorlát feloldására irányuló indítványát.
137

Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte a beadványt aláíró képviselőket, hogy csak a könyvvezetési
feladatokról van szó?
Várfi András polgármester egyetértett Arnóczi képviselő úrral abban, hogy ez nem egy jó előterjesztés.
Kérte a képviselőket, hogy ha a jövőben önálló képviselői indítványt nyújtanak be, azt megfelelően
előkészítve tegyék. Az előterjesztés 1. döntési javaslatának tárgya könyvelési feladatok ellátása a Közös
Hivatalnál. Ehhez tett kiegészítő javaslatot Márjalaki József képviselő, megjelölve azt, hogy a feladat
ellátása hogyan kivitelezhető – egy személynek a bérköltségét a Zölpark Kft-től átcsoportosítani a
hivatalhoz.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, az előterjesztést személye készítette. A képviselői
beadványból azt látta, hogy a képviselők nem azt várják a pénzügyi osztálytól, hogy úgy működjön, mint
egy könyvelő iroda, hanem, hogy ezáltal az egész gazdálkodás folyamata olcsóbb, gazdaságosabb és
átláthatóbb legyen. Leszögezte, azáltal hogy egy egymásra épülő folyamat végén lévő könyvelés hol
történik, nem lehet egy adott rendszert átláthatóbbá, olcsóbbá tenni. A könyvelési feladat ellátása nem
fogja azt a célt biztosítani, amit a beadványban a képviselők megfogalmaztak.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismételten kérte a képviselőket, rögzítsék, hogy miről beszélnek. Nem
mindegy, hogy a könyvelési feladatokról, vagy a szervezési feladatokról, ugyanis mindegyiknek más az
eljárási rendje. Sem az előterjesztés készítésénél, sem pedig a most elhangzott kiegészítésnél nem
mindegy, hogy miről beszélnek, mert mint mondta, eltérőek a szabályok, hatáskörök.
Csak akkor lehet véleményt alkotni, és felhívni a testület figyelmét bizonyos tényre, ha pontosítják az
előterjesztést, azt, hogy miről beszélnek.
Sajnálatát fejezte ki, hogy Toldi Balázs alpolgármester, aki szintén pénzügyi szakember, sem a Pénzügyi
bizottság ülésén, sem a jelen testületi ülésen nem vett/vesz részt. Ugyanakkor a Pénzügyi bizottság elnöke
sem tudott egyértelmű választ adni a feltett kérdésére a bizottság ülésén.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ha a beterjesztett 1. döntési javaslatot ebben a formájában most
elfogadtatná a testülettel törvényellenes cselekedet hajtana végre, így azt nem fogja szavazásra bocsátani.
Kérte, hogy a hozzáértők közül valaki ezt a javaslatot módosítsa úgy, hogy arról szavazni tudjon a
képviselő-testület.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat adjon tájékoztatást arról, hogyan könyvelhet egy Kft, egy
gazdálkodó szervezet egy vagy több helyen.
Dr. Csorba Csaba jegyző elöljáróban elmondta, a beadvány értelmezéséhez külső jogi szakértő
véleményét is megkérte.
Az előterjesztésnek több értelmezése lehet, de mivel nem lett megnevezve, hogy milyen tárgykörben
tették a beadványt, úgy annak minden egyes pontját végig kell beszélni. Az előterjesztés szűkebben vett
értelmezése, hogy a könyvviteli feladatokat a pénzügyi szolgáltatást kívánják az önkormányzati
hivatalával elvégeztetni. Álláspontja szerint, melyet a pénzügyi bizottság ülésén is elmondott, ez nem
személyi kérdés, hiszen a könyvvezetési feladatokra betervezésre került a létszám a Zöldpark Kft-nél is,
így ez a pénzösszeg természetesen átcsoportosítható. Meg kell jegyezni, hogy a beadványt benyújtók
között pénzügyi végzettséggel rendelkezők személyek vannak, akik jelenleg is felelnek különböző
társaságoknál pénzügyi folyamatokért, vagy vállalkozást vezetnek, így megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek a számviteli törvény kapcsán. Mint ismeretes az új számviteli törvény napjainkban lép
hatályba, amely átveszi azokat az alapelvi rendelkezéseket, melyet a korábbi törvény is meghatározott. A
könyvelési technikák kérdésében van változtatás. Ez azért lényeges, mert a beadvány készítői azt
feltételezik, hogy az utasítást adó gazdasági társaság a pénzügyi szolgáltatások terén két szervezettel áll
kapcsolatban.
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Egyrészt megrendeli azt a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től, másrészt megrendeli a pénzügyi szolgáltatások
teljesítését a polgármesteri hivataltól. A számviteli törvény kimondja, hogy a könyvvezetés az a
tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló vagyoni, pénzügyi
jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és ezt az üzleti év
végével lezárja. Mindez nem térhet el egyetlen gazdálkodó társaság esetében sem, független attól, hogy
költségvetési szervről, vagy gazdasági társaságról van szó. Kettős könyvvitel vezetésére kötelezett
mindegyik szervezet.
Ami problémát okoz, az az, hogy a törvénynek vannak bizonyos alapelvei, melyeket akkor kell
értelmezni, ha valamilyen kérdés megítélése tekintetében probléma van. Melyek ezek az alapelvek,
melyek betartása minden pénzügyi szolgáltatást végzőre kötelezőek? Elsőként, ami problémát okozhat az
a teljesség elve, valódiság elve és a következetesség elve. A teljesség elve azt tételezi fel, hogy minden
bevételről, kiadásról szóló pénzügyi okiratot annál az adott pénzügyi szolgáltatónál lehet megtalálni, és az
kötelest azt elkönyvelni, aki a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. Jelen esetben ez azt felételezi, hogy a
pénzügyi szolgáltatást két gazdasági szervezet fogja ellátni, hiszen a Zöldpark Kft-nél vannak egyéb
feladatok – holtág üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás, stb. -, ahol a pénzügyi szolgáltatást egy bizonyos
társaságtól veszi igénybe, és lesznek más a kapott utasításhoz kapcsolódó feladatok, amit egy másik
szervezettől vesz igénybe. Ez a kettősség alapvetően sérti a számviteli alapelveket, ezt a kettősséget az
utasítást adónak el kellene kerülni. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi szolgáltatások
teljesítésért ki lesz a felelős személy. Ez nem más, mint az ügyvezető, vagy a költségvetési szerv vezetője.
Tehát a tulajdonos nem rendelkezhet úgy, hogy a pénzügyi szolgáltatás teljesítését két szervezeten
keresztül rendelje meg.
A felsorolt alapelvek és az ügyvezető felelőssége biztosítják, hogy a gazdálkodási folyamatok bárki
számára átláthatóak, és bármilyen szervezet számára a szükséges ellenőrzési adatokat tudják teljesíteni.
A másik kérdéskör, amit meg kell vizsgálni, hogy a feladat ellátására utasított szervezet által a pénzügyi
szolgáltatás teljesítésére felhasznált informatikai rendszer milyen paraméterekkel rendelkezik, milyen
adatokat tud teljesíteni. A költségvetési szervek egy pénzforgalmi szemlélet szerint könyvelnek. Ennek a
könyvelési rendszernek az alkalmazására egy speciális rendszer lett kifejlesztve, alkalmazva, a Polisz
rendszer. Ez a Polisz rendszer egy költségvetési könyvelésre alkalmas, és nem alkalmas egy
üzemgazdálkodási szemléletű könyvelésre. Tehát ahhoz, hogy a Polgármesteri hivatal ezt a feladatot el
tudja látni, szükséges azt a könyvelési rendszert alkalmazni, ami lehetővé teszi – ha feladatot továbbra is a
Zöldpark Kft teljesíti - az üzemgazdálkodási szemléletű könyvelési rendszer bevezetését. Tehát a
kettősség nem csak a törvény erejénél fogva tiltott, hanem a gazdasági folyamatok ellenőrzése, irányítása,
vezetés naprakész információval történő ellátása miatt is, gyakorlatilag sem teljesíthető.
Ha sikerül tisztázni, hogy miről kell előterjesztést készíteni, miről kell dönteni a testületnek, akkor lehetne
olyan alternatívát beterjeszteni, ami a szükséges források biztosítása mellett megoldást jelentene a
problémára. Ha önmagában a könyvelési feladatok ellátása, megosztottsága a jogszabályi előírás és a
gyakorlati ésszerűség miatt nem teljesíthető, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy nem-e az az előterjesztők
kérdése, hogy a feladat ellátás színterét változtassa meg. Ha ezt megváltoztatják, és a hivatalhoz teszik,
akkor megint más helyzetről beszélnek. Ebben az esetben végig kell vizsgálni azt a kérdést, hogy mit
mond az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény az önkormányzati hivatal feladatáról,
szerepéről. Erre a válasz úgy fogalmazható meg, hogy az önkormányzati hivatal alapvető feladata a
képviselő-testületi és jegyzői hatáskörbe tartozó döntések előkészítése, végrehajtása. Az ezzel kapcsolatos
gazdasági feladatok, folyamatok szabályozása és végrehajtása. Tehát elsődleges feladata a hivatalnak a
pénzügyi folyamatok tekintetében a stratégiai feladatok előkészítése és végrehajtása. Érdemes továbbá
megnézni, hogy az önkormányzati feladatok ellátására milyen szervezeti kereteket biztosít a két említett
jogszabály. A köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó törvény, - ami a vagyon átadásával és az
oktatási vagyon szerkezet változásával kapcsolatos feladatok végrehajtását szabályozza, - kimondja, hogy
a működtetési feladatokat az önkormányzat kétféle képen teljesítheti. Az egyik, hogy az általa fenntartott
gazdasági társaságnak adja át, vagy költségvetési intézmény feladatába, hatáskörébe adja. Természetesen
nem lehet vitatni, hogy az önkormányzati hivatal is egy költségvetési intézmény, de ennek speciális
feladatot jelölnek ki a törvények.
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Amikor a testület döntött arról, hogy milyen szervezeti keretek között látja el ezt a feladatát, bemutatásra
került az, hogy erre új költségvetési intézményt alapítani felesleges és értelmetlen. Egyrészt, mert az idő is
szűkös volt, - az erre vonatkozó jogszabályok decemberben jelentek meg és léptek hatályba - másrészt
mert a feladatellátás szervezeti keretéről pedig január 1-el kellett gondoskodni. A szakirodalomban
egyébkén a nonprofit gazdasági társaság fogalma ismert, ami úgy fogalmaz, hogy a nonprofit társaság
közhasznú, a társadalom közös szükségleteinek kielégítés, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló
tevékenységet rendszeresen végző jogi személy, azonban üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a
közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében kiegészítő jelleggel folytathat. Ilyen társaságokat főként
önkormányzatok hoznak létre, hogy az eddig intézmények által ellátott feladatokat a jövőben egy
hatékonyabb bevétel szerzésére is képes, de a közhasznúságot szem előtt tartó gazdasági társaságok útján
lássák el. Tehát a képviselő-testület a decemberi döntése során ezt a szempontot igyekezett szem előtt
tartani. Az ezt követő szervezési intézkedéseket az osztályvezető által készített előterjesztés kellően
bemutatja és részletezi. Természetesen semmi akadálya annak, hogy ezt a folyamatot – két hónap után –
visszafordítsa a testület és más intézkedéseket tegyen. Azonban ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a
könyvviteli rendszerek, pénzügyi szolgáltatások teljesítése nem összekeverhető. Vagy költségvetési szerv,
vagy nonprofit gazdasági társaság látja el a feladatot. Az utóbbi mellett szólt az, hogy ez jelenleg egy
bejegyzett gazdasági társaság és kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat lát el. Ha a döntéshozók
ezt a folyamatot felülvizsgálják, és másként rendelkeznek, annak akadálya nincs, de akkor ehhez a
szükséges forrást meg kell teremteni.
Tisztázni kellene még a beadvány azon megfogalmazását, miszerint „úgy gondoljuk, hogy a tevékenység
ily módon történő végzése átláthatóbban, olcsóbban és legfőképpen személyes befolyásoktól mentesen,
elfogulatlanul történne…”. Az átláthatóság kérdését a fentiekben próbálta megvilágosítani a számviteli
törvényre hivatkozással. A „személyes befolyástól mentes „ az a kategória, amit pontosítani kell.
Mindegyik rendszernél meg van az a jól felépített szervezeti rendszer, ami lehetővé teszi a kontrolokat, és
hogy ne egyes személyek dönthessenek ebben a kérdésben, és mindegyik esetleges döntési kísérletnek
meg van a maga fékje, gátja, ellenpólusa. Ez alatt azt kell érteni, hogy hiába mondja a tisztségviselők
közül bármelyik, hogy x millió forintot kell, vagy nem kell ennek a feladatnak az ellátására fordítani, mert
itt megjelenik egyrészt az ügyvezető felelőssége, és a döntés ellenőrzésére jogosult szervek felelőssége,
illetve megjelenik a testületi kontroll. Mindegyik feladatellátás tekintetében megnyílik a Pénzügyi
bizottság ellenőrző szerepe, másrészt a testületi beszámoltatás rendszere. Éppen azért, hogy a pénzek jól
nyomon követhetőek és jól teljesíthetők legyenek, a munkatervbe is szerepel negyedéves bontásba a
feladatellátásáról szóló részletes beszámoltatás. Megítélése szerint ez a rendszer a személyes befolyástól
mentességet kiküszöböli, hiszen meg van a lehetősége a kontrolnak, ellenőrzésnek. Ugyanakkor a
gazdasági társaság esetében működik a felügyelő bizottság, melynek feladatát, hatáskörét a jogszabály úgy
határozza meg, hogy a bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági
tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai illetve
munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely
tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között.
A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezetőállású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, melyet a társsági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül köteles
teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit a szükséges szakértők bevonásával megvizsgálhatja.
Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik a számviteli törvény szerinti beszámolóról a
gazdasági társaság legfőbb szerve – jelen esetben a Képviselő-testület – csak a felügyelő bizottság írásbeli
jelentésének a birtokában határozhat. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés
tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének
határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a
legfőbb szervezet rendkívüli ülését és javaslatot tesz a napirend tárgyalására. A felügyelő bizottság a
Zöldpark Kft-nél is rendszeresen működik, feladatát maximális hatékonysággal látja el.
A hozzászólások során felvetődött az is, hogy a különböző feladatok ellátására könyvel a társaság, az
oktatási vagyon működtetésére fordított pénzből üzemelteti, látja el a zöldterület gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat.
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A számviteli törvény alapján viszont hangsúlyozni kell, hogy az egyes tevékenységi körökre fordított
bevételek-kiadások csak arra a feladatra könyvelhetők, mert egyébként sérül a számviteli rend. Tehát, ha a
társaság csak önkormányzati feladatot lát el és nem bevétel orientált a tevékenység, akkor a
számlappénzből keletkező kamatot is csak a feladat ellátására fordíthatja. Mivel a testület úgy
rendelkezett, hogy 1/12-es bontásba biztosítja a pénzügyi forrást, ezért a számlán fölös pénz nem
tartózkodhat, mert ennek esetén a pénzügyi osztály nem látja el jól az egyeztetési feladatot.
Felhívta a testült figyelmét, hogy nem szerencsés, hogy ha a költségvetésben az egyik legjelentősebb - 120
millió Ft-os - oktatási vagyon működtetésére szereplő tétel politikai csatározások ütköző pontjába
keveredik. Az lenne helyes, ha a testületi döntés végrehajtásáról beszámoltatnák az érintetteket, vagy más
rendszert állítanának fel, de az idő rövid, nem lehet az érintetteket olyan bizonytalanságban tartani, hogy
érdemben megkezdjék a feladat ellátását.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte Jegyző úrtól, hogy milyen előterjesztés készült az
átszervezésről, ugyanis emlékezete szerint a december 12-i rendkívüli ülésen előterjesztés nélkül döntött a
testület. Nem láttak sem kockázat elemzést, nem voltak alternatívák, csak”nyomták a gombokat”.
Személye akkor nemmel szavazott, éppen azért mert nem látta világosan, hogy milyen következménye
lehet az átszervezésnek úgy az intézményekre, mint a dolgozókra.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva megjegyezte, az említett rendkívüli testületi ülés éppen Elnök
asszony kezdeményezésére került összehívásra. Az ülésen részletes tájékoztatást adott a feladat
átszervezéséről, hogy a személyi kört ez hogyan érinti, milyen költségvetési kihatása van a döntésnek, és
azt is elmondta, hogy milyen kockázatai vannak. Elmondta továbbá azt is, hogy miért javasolja azt, hogy a
Zöldpark Kft kerüljön megbízásra a feladat ellátásával.
Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály december 12-ét követően lépett hatályba, a feladat ellátásáról
pedig január 1-től kellett gondoskodni.
Akkor is azt az álláspontot képviselte, hogy a gazdasági irodán dolgozók kivételével a munkavállalók
tekintetében alapvető változtatással nem jár, a dolgozók ugyan azokat a béreket fogják tovább vinni, és
kisebb átszervezésekkel, de ugyan azokat a feladatokat fogják ellátni. Ez jelenleg is így van. A dolgozók a
szükséges tájékoztatást megkapták, és minden dolgozónak meg nyílt a nyilatkozási lehetősége arról, hogy
mit kíván tenni.
Hangsúlyozni kívánta, hogy ezt az átszervezést nem az önkormányzat akarta, hanem a törvény
rendelkezett úgy, hogy a 2000 lélekszám feletti településeknek kötelező minden forrás nélkül az
önkormányzati vagyon működtetéséről gondoskodni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök továbbra is hiányolta az előkészületet, hiszen várható
átszervezésről volt szó, jóval előbb tudták, hogy ez meg fog történni. Az óvodák tekintetében sokkal
körültekintőbben jártak el, pedig a törvény ott is az utolsó pillanatban jelent meg.
Várfi András polgármester megítélése szerint a beterjesztett döntési javaslatról nem lehet szavazni, mert
az nincs megfelelően előkészítve. A leírtak ugyanis azt jelentik, hogy van egy vállalkozó, aki a
könyvelésének az egyik felét az egyik könyvelő irodához a másik felét pedig a másik könyvelő irodához
viszi. Ezt a maga részéről nem tudja elfogadni, törvénytelen dolgot nem kíván végrehajtani. Azért is volt
helyes Arnóczi képviselő úr azon javaslata, hogy vegyék le napirendről, mert ebben a formában nem
tárgyalható.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a Magyar Önkormányzatokról
szóló törvény 81. szakasz (3) bekezdése szerint a Jegyzőnek kötelessége jelezni a képviselő-testületnek és
a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. Jelen előterjesztés ebben a formában, hogy
a könyvelési feladatok végrehajtását meg kívánja osztani az önkormányzati hivatal és a gazdasági társaság
között, az sérti a számviteli törvényben meghatározott alapelveket.
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Amennyiben a feladat átszervezését kívánják megváltoztatni, úgy konkrét utasítást kell adni, hogy a
feladat ellátásáról nem nonprofit gazdasági társaságon, hanem költségvetési intézményen keresztül
kívánnak gondoskodni, vagy más gazdasági társaságot alapít erre az önkormányzat. Ez azt fogja jelenteni,
hogy a költségvetésben erre a feladatra meghatározott összeg nem teljesíthető, érinti a költségvetési
rendelet előirányzatait.
Várfi András polgármester a Jegyző úr törvényességi észrevétele alapján nem terjesztette szavazásra a
döntési javaslatot, hanem javasolta, hogy megfelelő előkészítést követően döntsön a képviselő-testület
ebben a kérdésben.
Béres János képviselő véleménye szerint a Polgármesternek kötelessége szavazásra bocsátani a Jegyző úr
által beterjesztett előterjesztést, döntési javaslatot a Márjalaki képviselő úr által tett módosító javaslattal
együtt.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismételten jelzéssel élt a testület felé, hogy az 1. döntési javaslat, amely szerint
a könyvelési feladatok ellátása a közös önkormányzati hivatal feladatát képezze, jogszabálysértő.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, ha Béres képviselő úr azt szeretné, hogy a jogszabálysértő
döntési javaslatról szavazzanak, szembe megy a képviselői esküjével –a törvényt megtartom, és
megtartatom.
Béres János képviselő megkérdezte, ha jogszabálysértő a döntési javaslat, akkor miért került a testület elé
beterjesztésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az előterjesztés arra irányul, amit a képviselői
indítványban annak aláírói kértek.
A döntési javaslat ennek a képviselői javaslatnak a döntési formában történő összegzése. Az osztályvezető
asszony által készített előterjesztés tételesen tartalmazza az előzményeket, és azt, hogy milyen kockázatai,
problémái vannak ennek a kérésnek. A képviselői indítványból nem határozható meg, hogy mire irányul a
feladat. Ha a képviselő-testület ezt a döntési javaslatot így elfogadja, úgy azt a Kormányhivatal
megtámadhatja.
Arnóczi István János képviselő indítványozta a névszerinti szavazással történő döntést.
Dr. Csorba Csaba jegyző idézett az előterjesztés összegzéséből, amely szerint kérdésként merül fel, ki
fogja az önkormányzatnál a beszerzéseket, az elvégzett feladatokat leigazolni, a szakmai teljesítést
igazolni úgy, hogy közben a megrendeléseket egy másik szervezet adja, az adott munka elvégzéséről és
jóváhagyásáról szintén nem az önkormányzat gondoskodik. Ezt a folyamatot nem lehet egymástól
elválasztani. Mindezt a Pénzügyi bizottság javaslatára fogalmazta meg az osztályvezető asszony.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hangsúlyozta, a képviselő indítványnak az lenne a lényege, hogy két
részre kellene bontani a feladatellátást. A dolgozók bérét megkapná a Zöldpark Kft, aki elvégezné a
bérszámfejtést, kifizetést. A dologi rész viszont nem a Kft-hez kerülne, az oktatási intézményektől illetve
fenntartójától az igények nem a Kft-hez futnának be, hanem az önkormányzathoz. Tehát nem a Kft
jogosult dönteni arról, hogy az iskolának szüksége van valamire, hanem az önkormányzat, ugyan abban a
rendszerben, mint ahogy az óvodákat is működtetik vagy a közművelődési intézményt üzemeltetik.
Mindkét intézménynél ez egy nagyon jól működő rendszer, nem kell beiktatni még egy olyan társaságot,
akinek igazán nem tartozik a profiljába ez a feladat ellátás, és ez idáig nem is végzett ilyet. Ha az
önkormányzathoz kerül a feladat sokkal jobban tervezhető, szervezhető és az eszközök beszerzése is
olcsóbbá válhat.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva idézett a képviselői beadványból: konkrétan az önkormányzat által
üzemeltetett három iskola könyvelési feladatainak végzésével kapcsolatos tevékenységet szeretnénk
megvitatni. Szükségesnek tartotta tisztázni, hogy a közpénz felhasználása szigorú szabályok szerint
történhet. Közbeszerzéshez kötött, függetlenül attól, hogy a közös hivatal, vagy a Kft látja el. A
közbeszerzés kötelezettsége értékhatárhoz kötött és minden szereplőre, aki a közpénzt felhasználja.
Felhívta a testület figyelmét a 26/2013. (II.12.) Kormányrendeletre a nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról, melynek melléklete tételesen ismerteti, hogy mi a működtető és a mi a fenntartó feladata,
melyet jelenleg a Klebersberg Intézet lát el. Az önkormányzatnak nincs köze az oktatási intézményekhez,
azok jogutód nélkül megszűntek, azokat a Klebersberg Intézet képviseli. Tehát az intézmény hiába nyújt
be igényt akár az önkormányzathoz, akár a Kft-hez ez csak akkor teljesíthető, ha azt a Klebersberg Intézet
jóváhagyja. Az ezzel kapcsolatos megállapodás elkészült, a vitája folyamatban van, és a márciusi testületi
ülésre fogják előterjeszteni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak Arnózci képviselő úr névszerinti
szavazásra irányuló indítványáról. Az indítványról a testület vita nélkül határoz.
A képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó
könyvelési feladatok ellátása tárgyú előterjesztésről névszerinti szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Nagyné Perjési Anikó képviselő hangsúlyozta, a beadvány aláírói nem azt szeretnék, hogy a Zöldpark
Kft fele könyvelését áthozzák az önkormányzathoz, hanem hogy a személyi kiadások maradjanak az Kftnél a dologi kiadások kezelését pedig vállalja fel az önkormányzat, ezáltal a könyvelés is ott történne meg,
így szétválasztva a két dolgot teljes mértékben. Kérte Jegyző urat, hogy ezen kérésük jogi
megfogalmazásában legyen segítségükre, hogy az olyan megfelelő döntés legyen, amit mindenki
felvállalhat.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, a dologi kiadások számtalan elemet ölelnek fel –szolgáltatási
díjak, táblafilc stb. Amennyiben a feladat ellátását akarják átszervezni, úgy azt fel kell vállalni és arra be
kell nyújtani egy javaslatot és azt végre fogják hajtani. Annak azonban, hogy a bérkönyvelés a Kft-nél
jelenik meg, a dologi kiadások könyvelése pedig az önkormányzatnál, annak nem sok értelmét látta. Kérte
a testületet, gondolja végig, mit szeretnének, és annak megfelelően előterjesztik, és visszaforgatják az
egész rendszert. Nehezen érthető azonban, hogy ez miért két hónap eltelte után került ide.
Márjalaki József kezdeményezte 10 perc szünet elrendelését.
A szünet elrendelése előtt Polgármester köszöntötte Tótka Sándort városunk ifjú sportolóját, szüleit, Tótka
Sándort, Pimper Zsuzsannát, edzőjét, Kovács Gábort, és a Körös Kajak Egyesület Elnökét, Gellai Imrét.
Tótka Sándor azért került meghívásra, hogy együtt ünnepeljenek, örüljenek a legutóbbi sikereinek,
eredményeinek.
Felkérte Megyeri László aljegyzőt méltassa Tótka Sándort.
Megyeri László: Mint az közismert a közelmúltban kiemelkedő sikereket értek el a magyar kajakosok az
Ausztrál Ifjúsági Olimpián, hiszen fiataljaink ott hat arany, egy ezüst és hat bronzéremmel zárták a
küzdelmeket. A mezőnyből városunk ifjú sportolója, Tótka Sándor három aranyéremmel emelkedett ki.
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Januárban a hagyományos Héraklés Gálán ahol az előző esztendő kiemelkedően sikeres utánpótlásos
sportolóit, köztük Tótka Sándort is díjazták a felnőtt korba még be sem lépett ifjú sportoló így
nyilatkozott: az egész évem jól sikerült, így nagyon büszke vagyok erre a díjra. Szeretnék példakép lenni a
fiatalok szemében. Ehhez az kell, hogy az ember szerény legyen. És is próbálok e szerint viselkedni
minden pillanatban.
Azért, hogy szerénysége mellett sportolói pályafutásának feltételei továbbra is biztosítottak legyenek a
legutóbb elért nagyon szép eredményei és az előző eredményei megkoronázásaként, elismeréseként
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 300.000 Ft összegű támogatás célú elismerésben részesíti.
Felkérte Várfi András polgármester urat, hogy a támogatásról szóló „csekket” nyújtsa át Tótka Sándor
részére.
A sportoló felkészülését segítő Kovács Gábor edző, a körülményeket biztosító egyesület elnöke Gellai
Imre, valamint a sportoló pályafutását egyengető és jelentős anyagi terhet vállaló szülők Tótka Sándor és
Pimper Zsuzsanna is apró figyelmességben részesültek.
Ezt követően Várfi András polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
Nagyné Perjési Anikó képviselő a szünetben történt egyeztetés alapján az alábbi határozati javaslatot
terjesztette elő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azon javaslattal, hogy az oktatási
vagyon ellátásához kapcsolódó dologi jellegű anyagok biztosítása, dologi jellegű feladatok irányítása és
ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása, végrehajtása a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal feladatát képezze.
Várfi András polgármester a maga részéről továbbra sem tartotta jogszerűnek a javaslatot.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte Jegyző urat, hogy véleménye szerint a Képviselő asszony
által beterjesztett javaslat jogszerű-e vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ha jól értette a határozati javaslatot, akkor az azt
eredményezi, hogy a dologi kiadások teljes egészében a közös önkormányzati hivatalhoz kerülnek. Tehát
a tisztítószer beszerzésétől és kiadásától kezdve azt a hivatal fogja levezényelni. Erre azonban sem a
személyi, sem a tárgyi feltétele nincs meg a hivatalnak, hiszen raktározási, kiadási és kiszállítási
feladatokról kell gondoskodni. Ha ehhez a szükséges személyi feltételt biztosítja a testület, akkor ez a
feladat teljesítésre kerül. Ebben az esetben a Zöldpark Kft feladata csak egy munkairányító szervezet lesz,
de minden más beszerzésért a hivatal lesz a felelős. Személy szerint ennek működését most még nem látta,
de ha ez lesz a testület utasítása, akkor azt végre fogják hajtani. Egyenlőre viszont még azt sem tudja
megmondani, hogy hivatalon belül ki fogja ezt feladatul kapni.
Ki fogja gyakorolni az utalványozást, ellenjegyzést, ki lesz felelős azért, hogy a kiadott eszközök hogyan
kerültek felhasználásra. Azonban mivel sem szállítási kapacitással, sem mással nem rendelkezik a hivatal,
így azok a költségek, melyek az oktatási vagyon működtetésére lettek betervezve, valószínűleg nem
lesznek elegek. Nőni fog a személyi kiadások költsége és a szállítási jellegű kiadások költsége. Továbbá
magával vonja azt is, hogy mindazon közmű szolgáltatási szerződések, melyek átírása lassan lezárul,
azokat újra el kell indítani. Elválik továbbá azoknak a költségeknek a hatékony ellenőrzése, melynek az
volt a célja, hogy a fűtési, világítási és egyéb költségek ellenőrzési rendszerét is biztosítani tudja az
önkormányzat.
Marton Dániel képviselő hangsúlyozta, ha jól értelmezi a Jegyző úr szünet előtt adott tájékoztatását,
akkor Nagyné Perjési Anikó képviselő beterjesztett javaslata jogellenes.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a feladat ellátásért felelős ebben az esetben Gyomaendrőd
Város Közös Önkormányzati Hivatala. Így beilleszthető a számviteli rendszerbe. Lesz egy személyi
alkalmazotti kör, aki az egésznek a hatékony és érdemi végrehajtásába sem anyagilag, sem felelősség
tekintetében nem érdekelt.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, utána számoltak-e annak, hogy a feladatellátása legalább 45 ember munkáját veszi igénybe, ennyi embernek a bérét kell megfinanszírozni az oktatási vagyon
működtetésre elkülönített 120 millió Ft-ból, vagy tisztázni kell, hogy ezt a plusz pénzt miből akarják
előteremteni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, nem politikai okokból történt ez a
kezdeményezés. Aki naponta az oktatásban dolgozik, látja, hogy ez a rendszer nagyon rosszul működik.
Jobbító szándékról van szó, és jó lenne, ha ennek megfelelő komolysággal kezelnék ezt az ügyet.
Gyerekek jövőjéről, emberek létéről van szó.
Dr. Csorba Csaba jegyző visszakérdezett, miért nem működik jól ez a rendszer, mikor egyetlen hiba
jelzése sem érkezett a hivatalhoz. Mi az a probléma, ami orvoslásra szorul, ami az egész rendszer
felborítását eredményezi. Hihetetlen számára, hogy azok az emberek, akik eddig több évtizeden keresztül
végezték ezt a munkát becsületesen, most egyszeribe rosszul csinálják.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, nem az emberek munkájáról, hanem az eszköz
ellátásáról van szó, ami katasztrofális. Sajnálta, hogy az eltelt két hónap óta az önkormányzat részéről
senki nem volt kíváncsi arra, hogy az igazgatókon keresztül felmérje, vannak-e még problémák.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, az igazgatókkal az önkormányzat nincs jogviszonyba.
A Zöldpark Kft. a leltár szerint azokat az eszközöket vette át, és végzi a feladat ellátást, ami az
intézményeknél eddig is rendelkezésre állt. Ugyan azokon a feladatokon vannak hasznosítva és ugyan
azok az emberek használják, éppen ezért továbbra sem értette, hogy mi a probléma.
Várfi András polgármester a tisztánlátás érdekében felkérte Nagyné Perjési Anikó képviselő asszonyt
ismételjen meg a döntési javaslatot.
Nagyné Perjési Anikó képviselő: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért
azon javaslattal, miszerint az oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának 2013. január 1-től történő
vagyon ellátásához kapcsolódó dologi jellegű anyagok biztosítása, dologi jellegű feladatok irányítása és
ennek végrehajtása a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatát képezze.
Várfi András polgármester lezárta vitát és felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal – Béres János igen, Fülöp Zoltán igen,
Lehóczikiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Arnóczi István János nem, Betkó József nem, Iványi Lajosné nem, Marton Dániel nem és Várfi András
nem - a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azon javaslattal, miszerint
az oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának 2013. január 1-től történő vagyon
ellátásához kapcsolódó dologi jellegű anyagok biztosítása, dologi jellegű feladatok irányítása és
ennek végrehajtása a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatát képezze.
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Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a 2012. évi költségvetési rendelet a pályázati alapok
pályázható keretén túl céljelleggel kötött kereteket is biztosított közművelődési, turisztikai és sport
feladatokra.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási
összeget. Az elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók.
Az elszámoló lapok és mellékletei eredetben a Titkárságon tekinthetők meg. A pénzügyi bizonylatok
számviteli ellenőrzése még nem történt meg. Az elszámolások során tapasztalatként merült fel, hogy a
pályázó szervezetek egy része nem fordított elég figyelmet az elszámolás szabályszerűségére. Nem
ismerték vagy nem alkalmazták a Pályázati útmutatóban foglalt szabályokat. A kötött alapból nyújtott
támogatások elszámolása jelenleg hagyományos módon történik. A pályázatok és támogatások
nyomonkövethetősége érdekében célszerű lenne kötelező jelleggel előírni az elektronikus utat a
támogatási igény és az elszámolás benyújtására is.
A Pénzügyi bizottság ülésén vita merült fel egyes záróbeszámolók számviteli bizonylatainak
szabályosságáról. A bizottság elnöke február 25-ére rendkívüli ülést hívott össze a vélt szabálytalanságok
tisztázására. Az ülésen tett megállapításokról és a bizottsági javaslatokról a testület elnöke szóban fog
beszámolni.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen kifejezetten
egy sportegyesületre a Gyomaendrődi Futball Klubra volt kiszögezve a kérdés, hogy szabályos, vagy
szabálytalan a támogatás felhasználása. A február 25-i ülésen bizonyos szempontból tisztázva lettek
kérdések, viszont felmerül kérdésként, hogy ha az évek során a benzinköltség így volt elszámolva, akkor
az ellen a belső ellenőr miért nem emelt kifogást, miért fogadták el a testületek az egyesületek üzemanyag
elszámolásait, miért éppen most került felszínre ez a probléma.
A pénzügyi bizottság végül az üzemanyag elszámolást benyújtó egyesületeket, szervezeteket érintően az
alábbi javaslatot tette. A Gyomaendrődi Futball Club, Körös Kajak SE, Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Egyesület, Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a 2012. évi pályázati alapok
beszámolójához kapcsolódó üzemanyag elszámolást, a 60/1992 (IV. 1.) kormányrendeletnek megfelelően
nyújtsa be 2013. 03. 11-ig, illetve azok esetében, akiknek üzemanyag elszámolásuk nincs, a benyújtott
beszámoló elfogadását javasolja a bizottság.
Megyeri László aljegyző az elszámolások a felhasznált pénzek nyomonkövethetősége érdekében
célszerűnek látta, hogy a kötött alapoknál és az egyedi kérelmeknél is kötelező jelleggel előírnák az
elektronikus utat a támogatási igény és az elszámolás benyújtására is.
Fülöp Zoltán képviselő véleménye szerint a benyújtott számviteli bizonylatok szabályosak voltak. az
elszámolásokkal volt a pénzügyi bizottság néhány tagjának kifogása.
Személyes érintettsége miatt, mivel a Gyomaendrődi Futball Klub pénzügyi elszámolásában aktívan részt
vett, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő úr kizárásáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazat szükséges.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Fülöp Zoltán képviselőt kizárja a Támogatást
szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói tárgyú előterjesztés
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte Fülöp Zoltán képviselő úrtól, hogy milyen tisztséget tölt be az
egyesületen belül.
Fülöp Zoltán képviselő válaszolva idézett az összeférhetetlenségi nyilatkozatból „a szervezetnek meg kell
jelölnie, hogy az adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül
valakivel szemben fenn áll-e az érintettség. Az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása
után, de a támogatási döntés előtt következik be a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőre nem kezdeményezte,
támogatásban nem részesülhet”.
A 2012. évi sportalap pályázatát a sportegyesület március 31-ig nyújtotta be. A bizottság és a képviselőtestület áprilisban döntött a pályázatokról. A támogatói szerződés május 15-ig megkötésre került. Időközi
önkormányzati választás volt 2012. május 19-én. Az elszámolást azért személye nyújtotta be a jelenlegi
elnök helyett, mert a pályázatot és a támogatói szerződést is személye bonyolított le. A pályázati
útmutatóban az elszámolással kapcsolatos összeférhetetlenségről nem talált rendelkezést.
Az elmúlt évben a Jegyző úrtól olyan tájékoztatást kapott, hogy az összeférhetetlenséget a következő
pályáztatásig kell rendezni, aminek a sportegyesület eleget tett.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, Képviselő úr egyesületben betöltött tisztségét a 2013. évi
pályázatra vonatkozóan kérdezte, mert az alapok kiírásáról most fog dönteni a testület. Fel sem tételezte
azt, hogy az egyesület 2012 évi elszámolásával bármilyen probléma lenne.
Fülöp Zoltán képviselő reagálva elmondta, jelenleg nem személye a sportegyesület elnöke, és
döntéshozói tisztséget sem tölt be az egyesületben.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi
Bizottság által javasoltak szerint hozzák meg döntésüket, amely szerint az üzemanyag elszámolást
benyújtó egyesületeket, szervezeteket a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően nyújtsák be
elszámolásukat március 11-ig, míg azok esetében, akiknek üzemanyag elszámolásuk nincs, a benyújtott
beszámolót elfogadja a testület.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi támogatási alapok
záróbeszámolói közül
a) Hallható Hang Alapítvány - Civil Alap
b) Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány - Civil Alap
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány - Civil Alap
d) „Suttyomba” a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány Civil Alap
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e) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány - Civil Alap
f) Honismereti Alapítvány - Civil Alap (Kötött)
g) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért - Civil Alap (kötött)
h) Selyem Úti Óvodáért Alapítvány - (Ifjúsági Alap)
i) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány –Nagyné Perjési Anikó képviselői tiszteletdíj
felajánlásból nyújtott támogatás
j) HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET - Civil Alap
k) Kulturális Egyesület Komédiás Kör - Civil Alap és Nagyné Perjési Anikó képviselői tiszteletdíj
felajánlásból nyújtott támogatás
l) Kulturális Egyesület, Színfolt Mazsorett Csoport - Civil Alap
m) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület - Civil Alap
n) Körös Kézilabda Klub Egyesület - Sport Alap
o) Gyomaendrődi Judo Klub - Sport Alap
p) Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület - Sport Alap
q) Gyomaendrődi Gyermeklebdarúgó Egyesület - Sport Alap
r) Kner Tánc,- Sport Egyesület - Sport Alap
s) Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület - Sport Alap
t) Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép és Szakmunkásképző Iskola DSE - Sport Alap
u) Székely Mihály Modellező és Sportklub - Sport Alap
x) Sánc Röplabda Sportclub - Sport Alap
y RUMBA Táncsport Egyesület - Sport Alap
v) Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület - Sport Alap
w) Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület - Egyéb támogatás (kötött)
z) Rákóczi Szövetség - Polgármesteri Alap
az 1)a)-z) pontok alatti szervezetek záróbeszámolóinak pénzügyi elszámolását elfogadja, a
pályázatokat lezártnak tekinti.
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi támogatási alapok
záróbeszámolói közül
a) RÓZSAHEGYI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY - Ifjúsági Alap
b) Gyomaendrődi Futball Club - Sport Alap
c) Gyomaendrődi Futball Club - Sport Alap (Kötött)
d) Gyomaendrőd Közbiztonságáért Egyesület – Egyéb támogatás
e) KÖRÖS KAJAK - SE Sport Alap és Nagyné Perjési Anikó képviselői tiszteletdíj felajánlásból
nyújtott támogatás
az 2.)a)-d) pontok alatti szervezeteket záróbeszámolóinak pénzügyi elszámolását hiánypótlásra
kötelezi. Felhívja az érintett szervezeteket, hogy a számlaösszesítőikben szereplő üzemanyag
felhasználásról a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletben foglalt részletező bizonylatokkal
alátámasztott módon nyújtsanak be hiánypótlást 2013. március 11-éig.
3.)
A 2.) pontban foglalt hiánypótlásokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság véleményével ellátva terjessze a márciusi Képviselő-testület elé.
Határidő: 1) azonnal, 2) 2013. március 11., 3) 2013. március 28.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
14. Napirendi pont
Sportszervezetek szakmai beszámolói 2012. évi működésükről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József előadta, hogy 13 sportegyesület részesült 2012. évben támogatásban. Ezek a
szervezetek elkészítették a beszámolójukat, melyek megtekinthetők a honlapon illetve a hivatalban. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a
65/2007. (II. 22.) Kt. határozatban foglalt szempontokra, 2012. évben a Sport Alapból
önkormányzati támogatásban részesült
1) Kis Bálint Sportegyesület
2) Gyomaendrődi Női Kézilabda SE
3) Rumba TSE
4) Székely Mihály Modellező SE
5) Körös Kajak SE
6) Gyomaendrődi FC
7) Sánc Röplabda SC
8) Kner TSE
9) Rózsahegyi Kálmán DSE
10) Gyomaendrődi Judo Klub
11) Körös Kézilabda SE
12) Gyermeklabdarugó Egyesület
13) Bethlen DSE
sportszervezet szakmai beszámolóját a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elfogadta, és a szervezetek 2012. évi pályázatának szakmai részét lezárttá
nyilvánította.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
2013. évi támogatási alapok pályázati kiírásai
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén elfogadta
az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét. A rendelet a környezetvédelmi alap pályázható keret
összeg 3922. e Ft, a sport alap pályázható keretösszegét 10 M Ft a civil alap meghívásos alapon
pályázható keretösszegét 1550 e Ft-ban határozta meg. A környezetvédelmi és sportalapoknál nyílt
eljárásban lehet pályázatot benyújtani, míg a civil alapra 2012. évben pályázatot benyújtott szervezetek
közül meghívásos alapon a javaslat szerinti szervezetek kerülnek meghívásra. A pályázati kiírásokat és a
pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A kiírásokat a honlapon illetve a helyi tv
képújságában tesszük közzé. A sport alap elbírálása a Pénzügyi Bizottság a civil alap elbírálása az
Ügyrendi, míg a környezetvédelmi alap elbírálása a Városfenntartó Bizottság hatásköre. A pályázati
eljárás eredményéről a bizottságok a Képviselő-testületet az április 25-i ülésén fogják tájékoztatni.
Mindhárom bizottság tárgyalta jelen előterjesztést, a Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő149

testületnek beterjesztés szerinti tartalommal a pályázati kiírások elfogadását és közzétételét, illetve a
bizottság fontosnak tartja, hogy 2011. évhez hasonlóan 2013. évben is rendeleti főcélokon belül kizárólag
a vizek védelmére és a holtágak környezetében megvalósuló az épített környezet védelmére és
fejlesztésére szolgáló közmű beruházásokra és ezek fenntartására lehessen pályázni. Javasolja továbbá,
hogy a pályázat keretében kizárólag ezen célok megvalósítását szolgáló közvetlen költségek legyenek
elszámolhatóak. A bizottság foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy okoz e problémát, ha
ingatlanértékesítésből nem folyik be pénzösszeg, amit támogatásként fel lehet osztani. A pályázatkezelő
hivatal részéről több technikai megoldási lehetőség is felmerült. Az egyik lehetőség, hogy a pályázati
támogatásokról szóló döntést követően addig nem kerül sor tényleges szerződéskötésre, szerződésben
kerül rögzítésre, hogy a támogatás folyósítására ténylegesen mikor kerül sor. A bizottság e kérdésben nem
foglalt állást mivel ennek eldöntését elégségesnek látja a pályázati eljárás lezáró fázisában is. Az Ügyrendi
Bizottság támogatja a támogatást szolgáló alapok pályázati kiírását, azzal a megszorítással, hogy a
környezetvédelmi alap kiírása csak akkor kerüljön közzétételre, ha az alap bevételi előirányzatán
érdemben pályázható összeg jelenik meg. A bizottság támogatta továbbá, hogy a civil alap kiírásában
pótlólag a meghívottak közé kerüljön Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány is. A
Pénzügyi Bizottság döntése alapján szintén támogatja a beterjesztett tartalommal a pályázati felhívások
közzétételét, és a pályázati eljárás lefolytatását. Felmerült annak a kérdése is, hogy milyen módon lehetne
a pályázati eljárást ez év elején közelebb hozni. A vélemény az volt, hogy a költségvetés előkészítésével
egy időben kell a támogatási alapra a pályázati kiírásokat előkészíteni, hogy a költségvetéssel együtt
megállapíthatóak legyenek. Ezzel előrébb hozható a komoly forráshiánnyal küzdő civil és különösen a
sportegyesületek támogatása. A Pénzügyi Bizottság is támogatta az Ügyrendi Bizottsággal közösen, hogy
a Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány szintén meghívásra kerüljön a civil alapba.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
I. Pályázati kiírások
a) Környezetvédelmi alap
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet civil szervezeteknek,
a 2013. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi
alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb
kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet vagy magánszemély
támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
Pályázati
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
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Útmutató,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a
környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek,
környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti
értékek megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2013-ban a következő pályázati
célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezetvédelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére
szolgáló csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.922.000 forintot,
azaz hárommillió-kilencszázhuszonkétezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet szervező magánszemélyek továbbá itt
működő, a bíróság által 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás
időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy
valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási
szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési
támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása),
illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
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h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé eső
időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli
bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az
egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás
arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása
történhet természetben vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt
összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
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C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2013-ban támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron
tervezhetőek kiadások.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem
jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A
regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és
hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás
nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból
megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja
tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban
(útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2012. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30
óra között hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is
kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott
kivételekkel –, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv
a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a
hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következi
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2012. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
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c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott
programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak
megállapítandó támogatásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013.
április 15-i, a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a
pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a
kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás
vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz
szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez
szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet
tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés
kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes
képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8
munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására
a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül
sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján
megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt
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kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra
vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje
2014. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
b) Civil Alap
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek,
a 2013. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.
23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a
gyomaendrődi civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
Pályázati
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Útmutató,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési
Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki
tevékenységével:
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programokkal és előadói művekkel,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, így különösen a:
ba) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
bb) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának
gazdagításában, továbbá a
bc) Vidovszky Béla kettős centenáriumhoz kapcsolódó események megszervezésében
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.550.000 forintot,
azaz egymillió-ötszázötvenezer forintot oszthat szét.
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3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 3.3 pontban felsorolt Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2012. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és
közösségi céljainak, továbbá programajánlatukkal hozzájárulhatnak az 1. pontban foglalt és kiemelt
turisztikai attrakciót is nyújtó városi rendezvényekhez.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kultúrális Egyesület (Komédiás Kör és Színfolt Mazsorett Csoport)
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
h) Halgasztronómiai Egyesület
i) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a
támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy
valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási
szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
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A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé eső
időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terheli költségekre vonatkozó számlák és számviteli
bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt
összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az
Önkormányzat
döntése
ellen
jogorvoslat
érvényesítésre
nincs
lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezeteknek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez
szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell
benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem
jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A
regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és
hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás
nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból
megtenniük.
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A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja
tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban
(útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2013. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30
óra között hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is
kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott
kivételekkel –, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv
a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a
hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2012. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott
programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak
megállapítandó támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. április 17-i, a Képviselő-testület 2013. április 26-i ülésén hoz döntést.
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10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a
pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a
kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás
vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz
szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez
szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet
tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés
kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes
képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8
munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására
a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül
sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján
megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt
kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra
vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje
2014. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
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c) Sport Alap
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek,
a 2013. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a
gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
Pályázati
Útmutató,
amely
letölthető
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a
versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a
rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése
érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 10.000.000 forintot,
azaz tízmillió forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be
elektronikus pályázatukat, amelyeket a bíróság 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen
Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás
időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy
valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási
szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
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f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-,
illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása
van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. december 31. közé eső
időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli
bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg
adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és
célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az
igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
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C2

Immateriális javak beszerzése

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem
jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A
regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és
hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja
tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY13 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban
(útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
6.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil/Sport/Ifjúsági pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2013. március 29. 13,30 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY12)
Ügyfélkapun keresztül: 2013. március 31., 24.00 óra
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30
óra között hívható 06-66/581-236 telefonszámon, valamint az aljegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen is
kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követien a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek – a 7.2. pontban meghatározott
kivételekkel –, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A kezelő szerv
a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a
hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2012. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati támogatási
rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott
programűrlapon került benyújtásra

162

g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
8. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
9. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. április 16-i ülésén hoz döntést.
10. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a
pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a
kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás
vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz
szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez
szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet
tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés
kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat
kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a
pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A
támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül
sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján
megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt
kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra
vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje
2014. január 31.
163

A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
2.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi Sport, Civil és
Környezetvédelmi Alapok pályázati kiírásának részletszabályait megállapító 'Pályázati Útmutató
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára
(2013)' dokumentumot és az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2013. március 1-től)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató
szerződéseihez című dokumentumokat.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal - mint pályázat
kezelő szervezet - útján végezze el a pályázati kiírás szerinti eljárási folyamatot és terjessze a határozati
javaslatokat a döntéshozó testületi szervek elé.
Határidő: 2013. április 25.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
16. Napirendi pont
IKSZT 2013. évi finanszírozási terve
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Poharelec László képviselő ügyrendi kérdésként megkérdezte, hogy az előző napirendi pont
döntéshozatalnál, volt több javaslat, pontosan miről döntött a testület? Van környezetvédelmi alap? Miből
van? Mikor írják ki? Az Ügyrendi bizottságon ez felvetődött.
Megyeri László aljegyző válaszában elmondta, hogy a környezetvédelmi alapra kiírja a pályázatot a
Képviselő-testület ez nem kérdés, a költségvetésben szerepel az előirányzat, tehát elkölthető, a
forrásoldalról volt szó a bizottság ülésén. Ez egy évközi kérdés, de addig, amíg a kiadási tételként
szerepel, addig jogszerűen megteheti a testület ezt a kiírást. Az érintett szakbizottság erre alapozta
döntéshozói véleményét. Az a technikai kérdés merülhet fel évközben, hogy mikor lesz ténylegesen
forrás. A pályázati kiírásnak tartalmazni kell a forrás megnevezését és a forrás összegét, ez a
költségvetésben szerepel. Egy környezetvédelmi alapra értelmetlen októberben pályázni, vagy most teszik
meg és évközben felhasználják, vagy nem kerül kiírásra.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület határozatban foglalt felhatalmazás birtokában
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány megállapodásba
foglalta az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működésére vonatkozó feltételeket vállalásokat. A
Képviselő-testület 2012. január 26-i ülésén tárgyalta az IKSZT 2012. évi finanszírozási kérelmét. Farkas
Zoltánné az alapítvány elnöke benyújtotta az IKSZT 2013. évi finanszírozási tervét az önkormányzat felé,
mely az előterjesztés mellékletét képezi. A bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A
Képviselő-testület így 2013. évre tervezett 3.475. e Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza az
alapítvány részére, melyet támogatásként igényel az MVH-tól. A testület az IKSZT második működési
évére tervezett bruttó 2.700 e Ft kiadásaira forrást biztosít a 2013. évi költségvetésben.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az öregszőlői Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér 2013. évre tervezett 3 475 000,- Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány részére, amelyet támogatásként igényel az
MVH-tól.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT második működési évére
tervezett bruttó 2 700 000,- Ft kiadásaira forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
A 883. hrsz-ú közterület átminősítése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy Kulik Zoltán kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint
meg kívánja vásárolni az ingatlant. A 883 hrsz ingatlan közterület, mely forgalomképtelen. Több ülésen
tárgyalta a testület és a bizottság a napirendi pontot. Az ingatlan közterületként funkcionál, melyen a
töltésen a csapadékvízelvezető csatorna vezet át a Hantoskerti holtág irányába. A közterületből mintegy
10 méter szélességben van leválasztva Kulik Zoltán által bérelt terület, mely kerítéssel van ellátva. A
csatorna a nem bérelt területrészen helyezkedik el. A bizottság javasolja a 883 hrsz. ú közterület
átminősítéséről készített beszámoló elfogadását, valamint a nyílt árverésen történő értékesítés feltételeinek
beterjesztését a soron következő testületi ülésre.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a 883 hrsz.-ú közterület megjelölésű
forgalomképtelen ingatlan átminősítésének, illetve értékesítésének lehetőségeiről készített
beszámolót.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete értékesíteni kívánja a Kulik Zoltán által bérlet ( 883
hrsz. ) területrészt, a soron következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre az átminősítés és a
nyílt árverés feltétele.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Bányaszolgalmi jog bejegyeztetése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, a Magyar Horizont Energia Kft megbízásából a Geoflame Kft az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulását kéri. Ez összesen 12 ingatlant érint, mely vegyesen
többségén külterületi út és csatorna. A Pénzügyi Bizottság javasolja az elfogadást.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Magyar Horizont Energia Kft. alábbiakban
részletezett kártalanítási ajánlatát. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező
ingatlan területrészek kártalanításának célja: bányaszolgalmi jog bejegyeztetése a HHE-Endrőd-1MOL Endrőd III. gázüzem DN200, PN100 gáztermelő vezeték által érintett önkormányzati
tulajdonú ingatlanokra.
Helyrajzi szám

Művelési ág

02379
02380/3
02381
02390
02391
02402/5
02759
02756/4
02755/4
02755/1
02755/2
02754/4
Összesen:

Kivett út
Kivett csatorna
Kivett út
Kivett út
Kivett csatorna
Kivett út
Kivett út, árok
Kivett út
Kivett csatorna
Kivett út
Kivett csatorna
Kivett csatorna

Érintett terület
nagysága (m2)
526
399
169
433
186
134
428
158
338
120
197
51
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Kártalanítás
összege Ft
52600
39900
16900
43300
18600
13400
42800
15800
33800
12000
19700
5100
313.900

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, és a megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. napirendi pont
Képviselő-testület 2013. évi első féléves munkaterve
Várfi András polgármester elmondta, hogy a munkatervet véleményezték a bizottságok és minden
bizottság javasolja ennek az elfogadását. Kérte, hogy szavazzanak a munkaterv elfogadásáról.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ennek a munkatervnek a készítésében még úgy szerepel, hogy
a Zöldpark Kft az oktatási vagyon működtetéséért a felelős. A Zöldpark Kft felelőssége megszűnik, hiszen
egy munkairányításért lesz felelős, egyéb esetben jó lenne kijelölni azt a felelőst, aki a hivatalon belül
döntéshozói szinten ezért a beszámolóért, vagy a beszámoltatásért felelős lesz. Kérte megjelölni vagy a
Pénzügyi vagy az Ügyrendi Bizottság elnökét, mint előkészítésért felelős személy, hiszen komoly
költségvetési kérdésről van szó.
Várfi András polgármester kérte, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év első félévnek munkatervét az
alábbiak szerint fogadja el:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAMJA
2013. első félévére
Február rendkívüli testületi ülés
- A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság kibővített ülése
Február 28.
- A Képviselő-testület 2013. első félévi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.)Valamennyi bizottság
A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
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1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Óvodai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági,) támogatásban részesült szervezetek
beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A polgármester 2013. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Lévai Éva köztisztviselő
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2013évi
rendezvények támogatásáról
Felelős:
1.) Várfi András polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a
2013-as költségvetési évre
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- IKSZT 2013. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
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1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A Liget Fürdő Kft. előzetes üzleti tervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-A Közművelődési - Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2013. évi közművelődési programtervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Március 28.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2012. évi közbeszerzési tervről
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam (2012. évi) alakulásáról Hivatali
felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
-Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Utasítás keretében ellátásra kerülő zöldterület gazdálkodás 2013. évi tervének elfogadása, beszámoló a
2012 évi utasítás végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
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Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtására 2013-ban betervezett feladatok elfogadása,
műtárgyak helyszíni szemléje 2012 évben elvégzett feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető, Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A sportcsarnok üzemeltetésére adott utasítás teljesítése céljából 2013-ban elvégzendő feladatokról
tájékoztatás, és a 2012-es évben elvégzett feladatokról beszámolás
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Beszámoló a 2012. évi közmunkaprogramról, a szociális földprogramról, és a Start Közmunka
Programról, komplett gazdaságossági számítás 2013-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése,
benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter projekt koordinátor
2.) Pardi László osztályvezető
3.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-2013.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető Pardi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-29/2012.(X.29.) önkormányzati rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-7/1991.(IX.19.) önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület és Szervei szervezeti és működési
szabályzatáról, felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző és dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
Hivatali felelős:
1.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Jelentés a háztartási települési szilárd hulladék súly szerinti fizetés esetleges bevezetésének költség
kihatásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
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1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésről
Hivatali felelős:
1.)Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Április 25.
- A város 2014. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi Bizottság
- Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2013. évi üzleti terv elfogadása, prémium feltételek
elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2013. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2012. évi működéséről
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
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1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2013. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, hulladéklerakóval kapcsolatos peres ügyekről tájékoztatás
adása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról
szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Felelős:
1.)Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök,
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon átadásáról átvételéről (leltározás, nyilvántartás stb.)
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedével működéséről beszámoló
Hivatali felelős:
Osztályvezetők, Megyeri László aljegyző, dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
-Belvíz III. és VIII-as ütemek beruházásáról komplex beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető és Hrabovszkiné Tóth Beatrix köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Gyomaendrődi szennyvíztisztító beruházásról beszámoló (forrásösszetétel, közbeszerzések, megbízások
teljesítése stb.)
Hivatali felelős:
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Megyeri Sándor projekt menedzser, Mile Erika kapcsolattartó
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Május 30.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a 2011. évi CCIX. tv. hatása az önkormányzati vízi
közmű üzemeltetésre..
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető Hrabovszkiné Tóth Beatrix köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Óvodai feladatellátás felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.)Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Június 27.
- A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
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Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató az oktatási vagyon működtetésére vonatkozó utasítás végrehajtásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi Intézmény fenntartó jogával kapcsolatos eljárásról tájékoztatás és egységes
szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az elfogadott üzleti
terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Július: szünet
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Stratégiai teljesítménykövetelmények meghatározása
Várfi András polgármester megkérte Lehóczki Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a köztisztviselők teljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója
évente értékeli. A teljesítmény értékelés ajánlott elemeinek szervezeti szintű egységes alkalmazásáról át
nem ruházható hatáskörben a közigazgatási szerv vezetője rendelkezik. Az értékelés ajánlott elemeit
kormányrendelet határozza meg.
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Az egyéni teljesítmény értékelés ajánlott elemeinek alkalmazását belső szabályzatban kell alkalmazni.
Megállapítható, hogy a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról a jegyző dönt és
meghatározza a teljesítmény értékelés elemeit. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal az
alapítók a jogszabályban meghatározott feladatok ellátására és az önkormányzati programokban
meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében hozták létre. A szervezet stratégiai céljai így szoros
összefüggésben vannak az alapító célkitűzéseivel elfogadott normáival. Mindhárom bizottság javasolja
elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013 évre vonatkozó szervezet stratégiai célkitűzéseiről szóló
tájékoztatót.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi stratégiai céljai:
1.) A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzatok és a közös hivatal
működését meghatározó szabályzatok felülvizsgálata
2.) Képzési lehetőségek biztosításával növelni a közös hivatal működésének hatékonyságát,
javítani az informatikai eszközök kihasználását, egységes ügymenet elérése a kirendeltségek, és a
közös hivatal székhely esetében
3.) Helyi jogalkotás felülvizsgálata, az alapítói önkormányzatoknál egységes eljárási rend
biztosítása helyi normák deregulációja
4.) Az önkormányzati döntéshozatalt hatékonyan segítő a köztisztviselők által készségszinten
ismert és használt egységes adatbázisok kialakítása
5.) Belső kontrolrendszerek kialakítása és alkalmazása melyekkel biztosított a feladat ellátást
szolgáló önkormányzati vagyon költséghatékony működtetése, figyelemmel a költségvetési
rendeletben meghatározott előirányzatokra.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
20. Napirendi pont
Települési főépítész megbízási díj módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy Gyomaendrőd Város főépítésze Kmetykó János nyújtott be egy kérelmet,
melyben megbízási díját szeretné módosítani. A jelenleg bruttó 180 e Ft-ról bruttó 225 e Ft-ra. A
megbízási díj növekmény forrása az igazgatási szolgáltatásból származó bevétel lehet. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, nem fogadta el a döntési javaslatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kmetykó János önkormányzati
főépítész kérésének helyt ad, és a megbízási díj összegét 2013. március 1-től bruttó 225.000Ft/hó
összegre módosítja.
A megbízási díj növekmény forrása az igazgatásszolgáltatási díjbevétel.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület a januári ülésén elfogadta Fekécs
László Liget Fürdő Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondását összeférhetetlenség miatt. A
megüresedett tagsági helyre javasolta Arnóczi István képviselő urat megválasztani.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hozzátette, Arnóczi István jelölésének sem erkölcsi, sem szakmai alapja
nincs.
Várfi András polgármester elmondta, a politikai kultúrának az íratlan szabályai, hogy a parlamenttől
kezdve a megyegyűléseken keresztül általában tiszteletben tartanak megállapodásokat, megegyezéseket
erre hivatkozva tette meg javaslatát.
További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez
minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottság
tagjának minősített többség hiányában nem választja meg Arnóczi István János Gyomaendrőd,
Rácz L u. 31. sz. alatti lakost.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
Poharelec László képviselő megköszönte Fekete József ügyvezetőnek, hogy felvetésére az Endrődi
településrész főterén megoldották, hogy ne az út mellett legyenek a szelektív hulladékgyűjtő edények.
Köszönte továbbá, hogy a Népligeti lejárónál felszerelésre került a régóta kért lámpatest, így a gyerekek
biztonságosan tudnak közlekedni az iskolába.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő reagálva megkérdezte, mikorra várható, hogy az öregszőlőbe vezető
kerékpárút is ki lesz világítva?
Béres János képviselő az Új Városháza környékével kapcsolatban elmondta, akkor, amikor a Képviselőtestületet arra kérték, hogy szavazzák meg, hogy ide költözzön a városháza, akkor az is felvetődött, hogy
itt rengeteg parkoló van. Jelenleg a Selyem úton nem lehet közlekedni nagyobb járművekkel, mert az út
mindkét oldalán megállnak, ki kellene tiltani a járműveket. Javasolta, hogy az udvaron lévő kézilabda
pályát kössék össze a járdával, így jó néhány gépkocsi parkolóhoz tudnának jutni.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatban észrevételezte,
hogy a Zöldpark Kft által elindított közüzemi szolgáltatókkal való szerződésmódosítási folyamat már nem
leállítható. Jelen pillanatban vissza fogják sztornózni az összes számlát, amit az önkormányzat kifizetett
január-februárban, mivel a szolgáltató meg fogja január 1-el kötni a szerződéseket kötni a Zöldpark Kftvel. Ezt követően az önkormányzatnak kezdeményeznie kell, hogy a szolgáltatók ismét az
önkormányzattal kössenek szerződést. Kérdéses, hogy ez március 1-el lehetséges- e vagy sem. Lehet,
hogy csak áprilistól, addig a Zöldpark Kft fogja kapni a számlákat, majd miután az önkormányzatnak
sikerül a szolgáltatóval szerződést kötni azt követően vissza fogják a sztornózni a Zöldparknak a
számlákat, tehát a megelőlegezés olyan mértékű lesz, hogy nem tudható, hogy év végéig ez ténylegesen
rendeződni fog- e. Az energetikus véleménye szerint is nagy lesz a káosz és a hivatalnak van tapasztalata
azzal kapcsolatban, hogy egy számla megreklamálása meddig tart, mire rendeződik. Olyan mértékű lesz a
megelőlegezés, hogy nem valószínű, hogy ebben az évben a megtérülések meglesznek, pluszkiadást fog
jelenteni az önkormányzatnak.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött, melyet magára nézve
kötelezőnek tart. Igyekszik legjobb tudása szerint megvalósítani ezt a dolgot, de ehhez sok ismeretre és
információra van szükség.
További bejelentés nem volt, a Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Marton Dániel
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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