Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
7/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i üléséről az Új Városháza
Üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné,
Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó,
Poharelec László képviselők.
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi László, Keresztesné Jáksó
Éva, Pardi László osztályvezetők,
Intézmények vezetői, az egyes napirendi pontban érintett meghívottak, sajtó
képviselői,
Csikós Anikó, Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Andó Ágnest a Gyomaendrőd Járási Hivatal vezetőjét a Jegyző urat, Aljegyző
urat. Az önkormányzati hivatal osztályvezetőit, intézmények vezetőit, gazdasági társaságok vezetőit, az
érdeklődő állampolgárokat, a sajtó képviselőit Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős
testület teljes létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és
Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni azzal, hogy új napirend a 30.
napirendi pont az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése, a
bejelentések a 31. napirendi pont. Kiegészítést kaptak a 4. 6. és a 14. napirendi pontokhoz.
Megkérdezte, van-e kiegészítés, eltérő javaslat a napirendhez.
Márjalaki József bizottsági elnök javasolta, hogy vegyék le az úszásoktatást a 14. napirendet a mai
ülésről, mert a Pénzügyi Bizottság ülésén voltak aggályok és szeretné, ha a következő bizottsági ülés még
ismételten tárgyalná ezt a napirendi pontot.
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirend levételéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28-i ülésén leveszi
napirendről az Úszásoktatás támogatása napirendi pontot, azt a 2013. április havi bizottsági,
Képviselő-testületi ülésekre újra beterjeszti.
Határidő: azonnal
Poharelec László képviselő megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy elkerülve a múltkori problémát,
a mai napra az előterjesztések illetve a döntési javaslatok a törvényességnek megfelelnek e?
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, hogy konkrétan mire gondol?
Poharelec László kifejtette, hogy az elmúlt ülésen az oktatási vagyonnal kapcsolatban volt az, hogy a
döntési javaslat nem volt törvényszerű, ezért kérdezi, hogy minden döntési javaslat törvényszerű e?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztések hosszas folyamaton keresztül
készülnek. A bizottságok készítik elő a bizottsági döntések szerepelnek a testület előtt, ha a bizottságok
szabályszerűen üléseztek, akkor az általuk előterjesztett döntési javaslatok is jogszerűek. Az elmúlt ülésen
az oktatási vagyonnal kapcsolatban egy képviselői indítvány volt, mellyel kapcsolatban fejtette ki a
véleményét. Véleménye, hogy szerencsés lett, volna, ha az előterjesztők megnevezték volna, hogy mit
szerettek volna.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendi
pontok elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
3. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Beszámoló a kötvény 2012. IV. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
5. Tájékoztató az önkormányzati adósságrendezésről
6. Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
7. Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése (gépjármű
használati szabályzat)
8. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2013. évi
üzleti terv a jóváhagyása
9. Eszközök apportálása a Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdasági társaságba
10. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2013.
évi üzleti tervének a jóváhagyása
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11. Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
12. Jelentés a háztartási települési szilárd hulladék elszállításának súly szerinti fizetésének esetleges
bevezetése költség kihatásáról
13. Oktatási vagyon működtetésére szerződéskötés
14. 2013 évi útkarbantartási terv elfogadása
15. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása és beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv
végrehajtásáról
16. 2012. évi kistérségi start közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzése
17. A Városháza mikrohullámú adatátviteli kapcsolatának kiváltása optikai összeköttetéssel
18. Fenntarthatóság helyi programja (LOCAL AGENDA 21)
19. Megállapodás a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129 számú projekthez kapcsolódóan
20. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló szerződés módosítása
21. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása
22. Támogatást szolgáló alapok egyes kedvezményezettjei pénzügyi elszámolásának hiánypótlása
23. Ingatlanhasznosítások
24. Értékesítés a Hantoskerti utcában lévő vízparti közterület ingatlanból
25. Liget Fürdő beszámolója az Utazás kiállításról
26. Beszámoló benyújtott pályázatokról
27. Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázatokról beszámoló
28. Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelmének ismételt elbírálásáról
29. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése
30. Bejelentések
Határidő: azonnal
A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi
napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor:
1. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” Elismerő Oklevél adományozása
2. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
3. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
4. Átmeneti segély elutasítás ügyben fellebbezés elbírálása
A továbbiakban beszámolt az elmúlt hónap eseményeiről:
Elmondta, hogy március 1-én volt az Endrődiek Baráti Köre közgyűlése, volt egy javaslatuk, hogy a
nagylaposi tér, ahol jelenleg van egy emlékmű az Márton Gábor tér legyen. Ez majd a 29. napirendi
ponthoz kapcsolódik ott lesz egy döntési javaslat.
Ezen a nap délután volt az Utazás Kiállításon, részt vett a Liget Fürdő, valamint a Fürdővárosok
Szövetségének is volt tagja, véleménye szerint lehetett volna több anyaggal felmenni. Nem egyformák a
vélemények ezt illetően.
Március 6-án a fürdőszövetségnek egy bizottsága ülésezett, ahol Jegyző úrral részt vettek. Fontos
események, mert hírét viszik Gyomaendrődnek és a fürdőnek.
Március 8-án a nőnap volt, sok helyen járt aznap este a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménybe hívták
meg vacsorára és mulatságra.
Március 9-én az Országgyűlés dísztermében Lezsák Sándor elnökletével Kovács Imrére emlékeztek, aki
100 évvel ezelőtt született, gyomai származású. Megfelelően ápoljuk emlékét, hiszen a régi városháza
falán, az elmúlt évben helyeztünk el egy táblát, megismerhette a családtagjait. Ma kapott egy hírt, hogy az
unokája szeretné felvenni a magyar állampolgárságot, reméli, hogy Gyomaendrődön teheti le állampolgári
esküjét.
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Ugyanezen a napon a Rózsahegyi Alapítványnak volt a vacsorája. Sok értékes tombola volt, jól szervezett
volt.
Március 15-én ahogy sok helyen épületbe húzódtak be, nekünk ott állt rendelkezésre a református
templom, nagyon sokan voltak, sok gyomaendrődi polgár, ebben a rossz időben is eljött ünnepelni. Jól
szervezett, szép ünnepség volt, megköszönte mindenkinek, aki részt vett ennek szervezésében.
Ugyanezen a napon délután egy roma ünnepség volt. Este a Galambászoknak volt egy vacsora, az is jól
szervezett rendezvény volt.
Március 18-án nem nagy nyilvánossággal a könyvtár nyitására került sor. Ennek lesz egy ünnepség
keretében is egy megnyitója. Azóta nap, mint nap sokan felkeresik.
Az időjárással kapcsolatban elmondta, hogy a közmunkások megfelelően hajtották végre a feladatokat, a
csatornáknak a dugulását is megoldották, havat lapátoltak és megítélése szerint Gyomaendrődön rendben
van a belvízkérdés, nem kell félni a városban a belvízveszélytől. Az árvizet is figyeljük.
Itt van körünkben Dr. Macsári Judit, akik már ismerünk és úgy döntött, hogy ismét Gyomaendrődön kíván
dolgozni az 1. számú háziorvosi praxisban a gyomai részen a Fürst Sándor utcai rendelőben fogja ellátni a
feladatát május 1-től.
Dr. Macsári Judit elmondta, hogy néhányan már ismerhetik, hiszen korábban az endrődi részen
dolgozott a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetben. Saját tapasztalat alapján azt tudja elmondani, hogy a
betegek nagyon fegyelmezettek az instrukciókat betartják és viszonylag rövid idő alatt hatékony
együttműködést alakított ki velük. A tevékenységét folytatja az 1. körzetben. Reméli, hogy ott is hasonló
hatékony együttműködést, és jó kapcsolatot tud kialakítani a betegekkel. Szeretné ecélból is felszerelni a
rendelőt korszerű orvosi diagnosztikai és terápiás eszközökkel.
Várfi András polgármester megköszönte a bemutatkozást.
Arnóczi István János elmondta, hogy az önkormányzati választások másfél év múlva lesznek. Tartottak
egy lakossági fórumot. Megfelelően próbálták kiplakátozni a szabályoknak megfelelően. Másnapra az
összes plakátjukat leszedték. Tudják, hogy kik voltak, fényképfelvétel is van róla. Arra kért, minden
pártot, civil szervezetet, csoportosulást, hogy egymást legalább annyira tiszteljék, hogy amíg nincs
választási időszak addig hagyják élni a többi pártot, civil szervezetet.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy megfelelő politikai kultúrával kell éljünk. További
hozzászólás hiányában az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Béres János elmondta, hogy a beszámolóban szerepel a közüzemi szolgáltató kihelyezett ügyfélfogadása.
Volt szó róla egy korábbi ülésen. A gázművek írásban jelezte, hogy nem áll módjában ügyfélszolgálati
pont nyitására, az E.On 2013. április 1-től heti rendszerességgel ügyfélszolgálati pontot üzemeltet a
Selyem út 124. szám alatt. Ez nagyon jó, de tudható e már, hogy melyik napokon lesz?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy ülés végén tudja megadni erre a kérdésre a választ, egy napon
lesz ügyfélfogadása az E.On-nak.
Lehóczkiné Tímár Irén a ridegvárosi autóbusz próbajárattal kapcsolatban elmondta, úgy gondolta,
nemcsak így kerül újra a testület elé, hanem átnézik alaposan, hogy mely járatok voltak teljesen
kihasználatlanok. Úgy gondolja, hogy a reggeli járatot meg kellene hagyni, mert a szakrendelőbe is
tudnának jönni vele az idősek és az nem jelentene akkora kiadást a városnak.
Márjalaki József hozzátette, hogy többen megkeresték, hogy igaz, hogy kevesen használták ki a járatot,
de akik kihasználták nagyon örültek a lehetőségnek, főleg idősek illetve iskolába járó diákok voltak.
Legalább a reggeli járatot biztosítani kellene.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy ezt végig kell gondolni, elő kell terjeszteni.
További hozzászólás hiányában kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 681/2012. (XII. 20.), 703/2012. (XII. 20.),
705/2012. (XII. 20.), 706/2012. (XII. 20.), 707/2012. (XII. 20.), 708/2012. (XII. 20.), 712/2012.
(XII. 20.), 4/2013. (I. 16.), 5/2013. (I. 16.), 7/2013. (I. 16.), 16/2013. (I. 31.), 21/2013. (I. 31.),
22/2013. (I. 31.), 24/2013. (I. 31.), 32/2013. (I. 31.), 40/2013. (II. 11.), 59/2013. (II. 14.), 60/2013.
(II. 14.), 61/2013. (II. 14.), 62/2013. (II. 14.) Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy 2012. február 15-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület a város 2012. évi
költségvetését, melyet a mellékelt tervezet a következőekben módosít. A költségvetési főösszeg 5.730 e
Ft-al nőtt. A költségvetés módosítását szükségessé tette, hogy november hónapban igényelt természetbeni
támogatás 5.730 e Ft összegét a normatív támogatások közé be kellett építeni.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására, felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
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 3.735.600 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. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 60.110 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 474.038 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 176.718 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 az 5. melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. április hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. április 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
2.Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök ismertette, hogy a Képviselő-testület 2012. októberi ülésén
elfogadta a rendeletet majd kihirdetést követően megküldte a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. A
rendelettel kapcsolatban két kifogást is érkezett, az egyik a lakbérhátralékkal kapcsolatos a másik pedig
egy kifejezésre vonatkozik a kiutalásra. A rendelet módosítását, a szöveg pontosítását elvégezte a hivatal,
az Ügyrendi Bizottság a tervezet elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására, felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 3. § (3) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben szociális bérlakás
biztosítására irányuló bérleti szerződés maximum 6 hónapra köthető.”
2. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele
közös háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint
szociális helyzetének vizsgálata alapján, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg a 2.
mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.”
3. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja
meg 5. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján.”
4. § Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szociális intézményből elbocsátott személy, ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról az
önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében mondott le, újabb bérlakás igénylése esetén csak
szükséglakás igénylésére jogosult.”
5. §Az R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő (2a)
bekezdéssel:
"(2) A pályázat akkor érvényes, ha legalább két pályázó nyújtotta be igényét. Érvénytelen pályázat esetén
a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
(2a) Amennyiben a megismételt pályázat eredményeként ismét csak egy igény érkezik be, úgy a két
pályázati eljárás különböző pályázói közül kell választani, vagy azonos pályázó estén az egyedüli
igénylővel kell szerződést kötni.”
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 30. § (4) és (5) bekezdése.

Gyomaendrőd, 2013. március

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. április 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. április 10.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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3. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztést ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a rendelet módosítását indokolja egyrészt a hivatal székhelyének
változása, valamint igény merült fel arra, hogy a járási hivatal épületében esküvőket tartsanak. A járási
hivatal vezetője nem látta ennek akadályát, így már májusban sor kerülhet erre, ezért indokolt a Szabadság
tér 1. szám alatti épületet hivatali helységként meghatározni, mert csak így lehet a hivatali időn túli
anyakönyvi események megtartása térítésköteles. A helyi rendelet megalkotása óta a volt kirendeltség
épületében nem volt igény esküvő tartására, ezért indokolt ennek a kivétele.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására, felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
b) Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.”
2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 20.000,- Ft/anyakönyvi esemény.”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 17.000,- Ft/anyakönyvi esemény.”
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. április 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. április 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
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4. Napirendi pont
Beszámoló a kötvény 2012. IV. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén döntött arról, hogy a
kötvényforrás kezelését a Képviselő-testület által létrehozott 3 főből álló munkacsoport kezelésére bízza.
Mint ismertes az önkormányzat 2008-ban bocsátott ki zárt körben kötvényt. A kamatfizetés már a
kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011-ben kezdte meg a város. A
kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én
rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817 e Ft, 2012. március 31-én 651.243.498,-Ft, 2012. június
30-án 665.431.850,-Ft, 2012. szeptember 30-án pedig 566.566.753,-Ft. A rendelkezésre álló forrás az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél került lekötésre 2012. január 1. és március 31. között
15.658.924,-Ft hozam realizálódott, 2012. április 1 és június 30. között 14.188.353,-Ft, a harmadik
negyedévben 4.134.903,-Ft, a negyedik negyedévben 4.954.448,-Ft. Ez összességében 38.936.628,-Ft.
Felhasználás a vizsgált időszak alatt nem történt, így a vizsgált időszak végén a kötvényből betét
formájában 571 M Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, míg a főszámlán 521.201,-Ft van. A Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolót.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hozzátette, hogy a Képviselő-testület előtt is ismert, hogy az
állam az önkormányzati adósságállományból több mint 725 M Ft-ot vállalt át, illetve az is ismert, hogy
múlt év december 31-én az a forrás, ami betét formájában állt az önkormányzat rendelkezésére az
meghaladta az 550 M Ft-ot. A Képviselő-testületek 2008. évtől kezdve minden év költségvetési
rendeletében meghatározták azokat a felújítási, fejlesztési elképzeléseket, valamint fejlesztési saját erőket,
amelynek a finanszírozását a kötvényforrásból tervezték megvalósítani. Az a forrás, ami december 31-én
rendelkezésre állt, az az ezévi költségvetési rendeletünkben teljes egészében feladattal terhelt. Készítettek
két táblázatot, ami az előterjesztés mellékletét képezi, kimutatták azokat a felújításokat, és fejlesztéseket,
amelyek ténylegesen 2008-tól 2012. december 31-ig megvalósultak. Ennek az összege meghaladja az 592
M Ft-ot. A 2. táblázatban pedig egy összegzést láthatnak, melyben szerepel a kibocsátott kötvénynek a
forintértéke a megtermelt hozamösszege december 31-ig, meghaladja a 333 M Ft-ot. Feltüntették, hogy
ténylegesen magából a kötvényforrásból törlesztésre mennyit fordított az önkormányzat, mely meghaladja
a 387M Ft-ot kamatfizetésre 93 M Ft-ot, illetve feltüntették, azt a fejlesztésre fordított összeget, aminek az
átvezetése is megtörtént. Ez az összeg több mint 300 M Ft. A kimutatásból látható az is, hogy mennyi az
az összeg, ami a tényleges felhasználást és a tényleges átvezetésnek a különbözete. A fejlesztésekre
felhasznált 592 M Ft-al szemben csak 300 M Ft-ot vezetett át. Látható, hogy az a maradvány, ami a
kötvényhez kapcsolódik 260 M Ft, a fennmaradó összeg az önkormányzati gazdálkodás megtermelt
többletbevételéből képződött.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényforrás 2012. IV. negyedévi
alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletbe
beépített 553.725 E Ft összegű maradványból 260.343 E Ft az az összeg, ami ténylegesen a
kötvényforrás maradványa és 293.382 E Ft pedig a 2008-2012. közötti időszak önkormányzati
gazdálkodásának maradványa. Az 553.725 E Ft összegű pénzmaradvány lekötött betétként áll az
önkormányzat rendelkezésére, mely összeget teljes egészében kötelezettséggel terhelt a
Képviselő-testület. Ez a betétállomány a forrása a 2013. évi kötvénytörlesztésnek és
kamatfizetésnek, nyertes és benyújtott pályázatainknak, valamint 3 olyan felújítási és fejlesztési
tételnek (Magtárlaposi társasház ép. munkáinak befejezése, út, járda és kerékpárút felújítás, Fürdő
pályázat megval.tan.), melyek megvalósításáról már korábban döntött a testület.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
5.Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati adósságrendezésről
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy előző ülésen részletes tájékoztatást kapott a testület az önkormányzat
adósságkonszolidáció szabályairól, illetve az állam által történő részbeni átvállalás menetéről. Mint
ismertes 65%. A megállapodás értelmében az állam Gyomaendrőd Város adósságállományából
725.787.848,-Ft összegű adósságot vállal át. A Pénzügyi Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja.
Béres János megkérdezte, hogy ebben az évben jön létre a végleges szerződés és március évben kifizetjük
az egész éves törlesztés felét. Ha most kifizettük az egésznek a felét, akkor szeptemberben kell e fizetni,
vagy erre az évre már nem kell többet?
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszában elmondta, hogy a törlesztésre és a kamatfizetésre
március 31-én kerül sor. Több mint 440 e CHF értékben kell teljesítenünk ezt a kötelezettséget. A mai
napon történt meg a konverzió 349.8 ,-Ft-os árfolyamán 110 M Ft az az összeg, amit erre fordítani kell.
Június 30-ig kell befejeződnie az állami adósságátvállalásnak, sajnos konkrét információval még nem
rendelkezünk, hogy hogyan fogják figyelembe venni a március 31-i törlesztést, de erről majd tájékoztatni
fogják a Képviselő-testületet.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a tájékoztatót a Magyar Állam
és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött - a város adósságállományának részbeni
átvállalását rögzítő - megállapodásról. A megállapodás értelmében az Állam által átvállalt adósság
összege 725.787.848 Ft.
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Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a beszámoló meghatározott elemeket tartalmaz, amelyet 2010ben a Képviselő-testület elfogadott. A bizottsági ülésen képviselői kérésre kiegészítést küldött Dr. Torma
Éva, mely a mellékletben található. Az Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.
Poharelec László kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá a várakozási időt csökkenteni kellene, ez
minden lakos kérése. Kérte továbbá, hogy a mínuszt termelő szakrendeléseket alakítsa úgy, hogy azok
minél kisebb mínusszal dolgozzanak, valahogy próbálja meg átszervezni.
Bízik benne, hogy ilyen stabil pénzügyi háttérrel megfelelően tudja támogatni Dr. Macsári Juditot,
segíteni tudja abban, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani.
Márjalaki József megköszönte a részletes beszámolót, látszik, hogy megvalósította főorvos asszony azt
az igényt, amit a város lakói vártak, hogy fiatalítson a háziorvosok körében.
Arnóczi István János elmondta, hogy Dr. Torma Éva olyan feladatot is felvállal a testület nyomására,
ami nem az intézmény feladata lenne, hanem a város feladata, ezért külön köszönet illeti meg.
Megkérdezte Poharelec Lászlót, hogy milyen orvos-közgazdásszal tárgyalta meg, hogy melyik
szakrendelés miért termel veszteséget? Amiért fizetnünk kell, azon nem lehet spórolni, ezek a szakmák
mindenhol veszteségesek. Ha képviselő úr úgy gondolta, hogy szüntessük, meg akkor terjessze elő.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §
(1) bekezdés e) pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése (gépjármű
használati szabályzat)
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a 2012. évi OEP pénzmaradvány terhére tárgyi eszköz
beszerzésként az intézmény saját üzemeltetésű gépjárművet szeretne vásárolni. A legjobb árajánlat 4 M Ft
volt plusz a forgalomba helyezés költsége 134.835,-Ft. Ezzel a város vagyonát gyarapítja az intézmény.
Az SZMSZ módosítása azért szükséges mert ebben szabályozható a gépkocsi használat.
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Poharelec László elmondta, hogy a városban a gépkocsi és annak használata fontos kérdés, mert a
polgárvédelemnél is kértük az autót majd elvitték az autót, mikor polgármester úr úgy gondolta, hogy ő
lesz a járási vezető akkor oda kellett adni az autót, amikor nem ő lett a járási vezető akkor visszavettük az
autót. Nincs problémája a gépkocsi vásárlásokkal, de mivel ez a Képviselő-testület döntött úgy, hogy
magáncélra illetve bejáráshoz senkinek nem járul hozzá az autó használatához, ehhez tartani kéne magát a
testületnek, mert amennyiben elindítunk egy folyamatot akkor minden intézményvezetőnek és
polgármester úrnak is vissza kell adni azokat a jogokat, amit ebben az SZMSZ-ben lát.
Arnóczi István János hozzátette, hogy az OEP pénzmaradvány terhére, a gépkocsi használathoz nem
igényelt forrást az intézet.
Marton Dániel elmondta, hogy nem találkozott a szövegben a magáncélú autóhasználattal, a
szakfeladattal kapcsolatos feladatvégzéshez van szükség erre a gépjárműre. A helyzetelemzésben szerepel,
hogy tájékoztatási kötelezettségének eleget téve jelzik, tehát a döntést nem mi hozzuk meg, hogy
megvásárolja e vagy sem.
Poharelec László hozzátette, hogy az szerepel benne, hogy a személygépkocsi szükséges mértékig
történő magáncélú használatát be kell jelenteni és engedélyeztetni. A magáncélú használat
engedélyeztetése nem veszélyeztetheti az intézet működéséhez szükséges intézményi használatot. A
magáncélra illetve az intézetvezető esetén munkába járás címén igénybe vett kilométerek után, ha az
meghaladja a heti 1000 km-t az igénybevevő köteles megfizeti az intézetnek költségtérítés címen
kilométerenként 40 Ft-ot. Mivel a Képviselő-testület nem engedett senkinek magáncélú használatot, ezt a
pontot tartja aggályosnak a jövőre nézve.
Arnóczi István János elmondta, hogy a magáncélú használat engedélyezése nem veszélyeztetheti, az
intézet működéséhez szükséges használatot ez van leírva.
Poharelec László hozzátette, hogy a magáncél és a munkába járást nem engedték senkinek sem. Ha ebben
az esetben engedélyezzük, utána jön a többi intézmény. A Gondozási Központnak sok telephelye van, ahol
meg kell jelenni a vezetőnek. Ha ezekre nem lesz használva, biztos nem veszélyezteti az intézmény
működését.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy látszott a kinevezéskor, hogy a helyi egészségügy
irányításában jártas személyek közül nincs és nem is jelentkezett. Vidéki személlyel töltötte be a testület
ezt a pozíciót. Az elmúlt időszakban a beszámolókban többséggel fogadta el a testület és mindig
kinyilatkoztatta, hogy a vezető munkájával maximálisan elégedett és az eddig elvégzett tevékenységet
elismeri. Ez a tevékenység azt is jelenti, hogy mind a bizottsági, mind a testületi mind egyéb üléseken,
rendezvényeken az intézmény vezetésének részt kell venni. Lényegesen többet kell itt tartózkodni. A
kinevezés során a testület tudomásul vette azt, hogy egy vidéki állandó lakos fogja betölteni. Lehetnek
olyanok, amikor nem a napi munkaidőben, hanem azt követően van vége egy ülésnek, rendezvénynek.
Nehezen elvárható, hogy akár tömegközlekedési eszközzel vagy más eszközzel történjen a munkába járás.
Ebből nem lehet levonni azt az általános következtetést, ha egy intézménynek engedélyezi, az
önkormányzat a gépjármű magáncélú használatát abból az kell következzen, hogy minden más hivatali
gépjármű használatra jogosult személynek is engedélyezi. Azzal, hogy ezt a szabályzatot elfogadja a
testület nem azt a precedenst teremti, hogy mindenki jogosulttá válik a köztulajdonban lévő gépjárműnek
a magáncélú használatára.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel, módosító indítvány hiányában kérte, hogy
szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évin CLIV.
törvény 152. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény - az intézet
üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevételének és használatának szabályzatával - kiegészített Szervezeti
és Működési Szabályzatát. A szabályzat az SZMSZ 1. számú mellékletét képezi.
AZ INTÉZET ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰ IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS
HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA
I.
A gépjármű használattal kapcsolatos általános szabályok
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 10.§-a meghatározza, hogy
a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt
kötelezettségek teljesítéséért.
A Városi Egészségügyi Intézmény az Áht. 10.§ (3) bekezdés szerinti önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Ennek megfelelően az intézmény feladatai ellátásának belső rendjét és módját
Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve más egyéb belső szabályzatban kell meghatározni.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 10.§-a részletesen
rögzíti az SZMSZ tartalmát, valamint a belső szabályzatokra vonatkozó pénzügyi kihatással bíró
szabályzatok megalkotását.
Az Ávr. 13.§ (2) bekezdés f) pontja tartalmazza a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét
tartalmazó belső szabályzat létrehozásának kötelezettségét.
A szabályzat hatálya kiterjed a Városi Egészségügyi Intézmény üzemeltetésében lévő, - a szervezet
érdekében használt - gépjárműre, annak vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és
ellenőrző személyekre.
1.

Az intézetfeladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművet üzemelteti:

a.) üzemi használatú személygépkocsi.
2.
Az intézeti gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben tartással
kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása az intézetvezető feladata.
3.
Az intézet üzemeltetésében lévőgépjárművel csak menetlevéllel közlekedhetnek.
A gépjármű, illetve gépjárművezető menetokmánnyal (menetlevéllel) való ellátásáról, a pénztáros
gondoskodik.
A gépjármű használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmányok:
a.) üzemi használatú személygépkocsi:
D. Gépjármű 36. sz. (Személygépkocsi menetlevél)
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A szabvány menetokmányt a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
4.
A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett utat, az
indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja.
A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.
A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a gazdasági vezető köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni.
Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.
A menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált
vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell
megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a pénztáros a felelős.
5.
A gépjármű üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki
állapotáról a gazdasági csoport köteles gondoskodni.
6.
Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a
gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok,
valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését.
A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági
berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a
közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében
segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól.
Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „Üzemben tartó neve és címe” alatti
üres részen.
A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző
km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni.
II.
Az üzemi használatú gépkocsik használatának rendje
1.
Az intézet üzemeltetésében lévő személygépkocsit az intézet vezetője, és az intézettel
közalkalmazotti jogviszonyban álló – „B” kategóriás jogosítvánnyal és legalább 5 év gépjármű vezetési
gyakorlattal rendelkező – személyek vezethetik.
2.
Az üzemi használatú gépkocsit a közigazgatási határon belüli és kívüli közlekedésre az
intézetvezető által aláírt „Gépkocsi igénylés”-i lapon (2. számú melléklet) lehet igényelni. Abban az
esetben, ha az intézet vezető kívánja a gépkocsit használni, a bejelentés történhet szóban, melyet a
gazdasági vezető részére kell megtenni. Az intézetvezető gépjármű használata, megelőzi a többi használó
bejelentett igényét.
3.
A helyközi közlekedésre vonatkozó gépkocsi igénylést, a tervezett utazást megelőző 5 nappal kell
átadni az intézetvezető részére. A kérelem elbírálásáról – annak megtörténtét követően – azonnal
tájékoztatni kell az igénylőt.
A használat engedélyezését követően a gazdasági vezető a személygépkocsit használatához szükséges
indítókulcsot, forgalmi engedélyt és menetlevelet átadja. ( 5. számú melléklet alapján )
4.
Az üzemi használatú gépjárművet az intézet székhelyén kell tárolni. Amennyiben a gépjármű
vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik – az intézet vezetője
vagy a gazdasági vezető írásban engedélyezheti a gépkocsi szervezeten kívüli tárolását.
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Ilyen engedély birtokában a fentiektől eltérő helyről indulás tekinthető a székhelyen történő kiállásnak.
Amennyiben az intézetvezető általi használat esetén merül fel a fentiektől eltérő helyen történő tárolás,
erre az intézetvezetőt a jelen szabályzat jogosítja fel.
A gépkocsinak a szervezeten kívüli tárolása nem okozhat többletkiadást.
5.
A személygépkocsi szükséges mértékig történő magáncélú használatát a 2. pont szerint kell
bejelenteni és engedélyeztetni. A magáncélú használat engedélyeztetése nem veszélyeztetheti az intézet
működéséhez szükséges intézményi használatot.
A magáncélra – illetve az intézetvezető esetén munkába járás címen – igénybe vett kilométerek után –, ha
az meghaladja a heti 1000 kilométert – az igénybevevő köteles megfizetni az intézetnek általános
személygépkocsi költségtérítés címen kilométerenként 40 forintot.
6.
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (pl. közlekedési baleset) az intézet vezetőjét haladéktalanul
értesíteni kell, és az eseményről feljegyzést kell készíteni, amennyiben rendőri intézkedés nem történt.
A személygépkocsi vezetője a személygépkocsiban általa okozott károkért az intézet részére kártérítési
felelősséggel tartozik, amennyiben nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható (Mt. 179.§ (1)
bek.). Az általa a személygépkocsiban okozott sérülés javítási költségeinek, a gépjármű casco biztosítási
szerződésében meghatározott önrészét köteles az intézet részére megtéríteni, maximum a 4 havi távolléti
díjának megfelelő összeg mértékéig. Az intézet közalkalmazottja gépjárművezetéssel összefüggésben
súlyos gondatlansággal okozott kár esetében az Mt. 179.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint teljes
anyagi felelősséggel tartozik.
7.
A személygépkocsi használata közben a vezető köteles betartani a közlekedési szabályokat, azok
megszegéséért felelősséggel tartozik. A személygépkocsi használatot kérelmező a kérelem benyújtásával
tudomásul veszi, hogy amennyiben közlekedési szabályszegést követ el, és ezért a hatóság az intézettel
szemben eljárást indít, abban az esetben az intézet a közúti közlekedés nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. Tv. 33.§ (3) bekezdése szerinti rendőrhatósági adatkérés esetén megadja a vezető azonosítására
szolgáló személyi adatokat.
8.
A személygépkocsi használata során a vezető köteles a személygépkocsit a „jó gazda
gondosságával” kezelni, ami magában foglalja, hogy a gépjárműhasználat befejezését követően tisztán, és
forgalomképes állapotban adja át.
9.
A személygépkocsi engedély nélküli magáncélú használata a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonyból származó lényeges és szándékos kötelezettségszegésnek minősül.
10.
Magáncélú használat esetén a személygépkocsi kizárólag személyszállításra szolgál, a szállított
személyekért a vezető felelősséggel tartozik.
III.
Üzemanyag ellátás, elszámolás
1.
A személygépkocsihoz vásárolt üzemanyagot és kenőanyagot készpénzzel kell kiegyenlíteni.
Amennyiben az intézet valamely üzemanyag forgalmazó céggel szerződést köt, ebben az esetben a fizetés
módja a gépjármű vezető rendelkezésére bocsátott üzemanyag kártya.
2.
A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:
Az üzemi használatú személygépkocsi üzemanyag fogyasztási normáját - a módosított 60/1992. (IV.1.)
Korm. rendeletben meghatározott alapnorma-átalány alapján kell elszámolni.
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Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma-átalány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának
a szorzata adja.

3.
Az intézet üzemeltetésében álló gépjármű vezetője, a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján
az erre a célra rendszeresített, 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon üzemanyag előleget vehet fel.
Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel történő elszámolás.
4.
A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsit tele tankkal kell a gépkocsivezető
részére átadni, és ugyancsak tele tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni.
Egyik hónapról a másik hónapra átcsúszó használat esetén a gépkocsivezető köteles a hónap utolsó napján
tele tankolni a gépkocsit.
5. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket a tárgyhót követő hónap 5. napjáig le kell adni a
gazdasági vezető részére.
A havonta felvett üzemanyag előleg elszámolásához, a gazdasági vezetőnek a tárgyhót követő 10. napjáig
el kell készíteni az üzemanyag elszámolást, melynek alapján el kell számolni a felvett előleg összegével.
6.
Üzemanyag költség csak a töltőállomások által kibocsátott, az intézetnevére szóló, szabályszerű
számla alapján számolható el, melynek tartalmaznia kell a gépjármű rendszámát is.
7.

Üzemanyag megtakarítás nem illeti meg a gépjárművezetőt.

8.
Amennyiben a ténylegesen vásárolt üzemanyag mennyisége meghaladja a norma szerinti
mennyiséget, fel kell tárni az eltérés okát és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
Az üzemanyag túlfogyasztást a gépjárművezető köteles megtéríteni.
Az üzemanyag túlfogyasztás összegének meghatározása az üzemanyag – elszámolási
időszakra vonatkozóan számított – átlagos beszerzési árának figyelembe vételével történik.
Az üzemanyag túlfogyasztásról szükség esetén el kell készíteni a 4. számú melléklet szerinti kimutatást.
A kimutatás elkészítéséért a gazdasági vezető a felelős.
9.
Az eseti-, és tervszerinti javítási-, karbantartási-, és egyéb költségek megfizetése az intézet nevére
kiállított számla ellenében történik, melyre szükséges rávezetni a gépjármű forgalmi rendszámát és a
gépjármű kilométerórájának állását is.
A javítást, karbantartást intéző személy köteles gondoskodni a számlának az intézet pénztárába történő
eljuttatásáról, ahonnan a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően a számlák ellenértéke kifizetésre kerül.
Az említett kiadásokra előleg igényelhető. Az előleggel legalább havonta egyszer el kell számolni. Újabb
előleg felvételére csak az elszámolás után van lehetőség.
10.
Az intézet megfizeti a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény előírásainak megfelelően
a cégautóadót.
Jelen szabályzat nem tartalmazza az intézet kiküldetési szabályaira és a munkába járásra vonatkozó
rendelkezéseit. Az erre vonatkozó szabályozók külön dokumentumban rögzítettek.
Gyomaendrőd, 2013. március 4.
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos
1.számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
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2. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
Gépkocsi igénylés
..................................................................................részére.
Személygépkocsi igénylés időtartama: ............... év ................... hó ......... naptól
................ év ................... hó ......... napig
Indulás helye: .................................................., időpontja: ......................... óra.
Útvonal:....................................................................................................................................
..................................................................................................................................…………
Az utazás célja: ........................................................................................................................
.......................................................................................................................………………..
A gépkocsival utaznak: ......................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

..................., 201.................
.............................................
igénylő aláírása
A fenti időpontra és személy(ek)nek igényelt személygépkocsit
- biztosítom,
= a személygépkocsi forgalmi rendszáma: ................................
- nem biztosítom
.................., 201..................
......................................
aláírás
3. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
államháztartás szervezete
Készpénzigénylés üzemanyag előlegre
Kifizetés időpontja : 201
hó
nap
Elszámolás határideje: 201
hó
na
Sorszám

Gépjármű vezető
neve

Gépjármű
Várható
Üza.
típusa
rendszáma teljesítmény norma
(km)
(l/100
km)
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Átvett
előleg
összege
(Ft)

Átvétel
igazolása
gépjármű
vezető aláírása

Kifizetett előleg összesen:
Kifizetett összes előleg betűvel:
Kiállította:
Érvényesítette:
Utalványozta:
Előleg nyilvántartásba feljegyezte:
Kiadási pénztárbizonylat száma:
4. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési
szabályzathoz

...................................................
Költségvetési szerv

KIMUTATÁS
201.... év ................................ havi üzemanyag
túlfogyasztásról
Gépkocsi vezető neve: .................................................
Gépkocsi típusa: ...........................................................
Gépkocsi forgalmi rendszáma: .....................................
Üzemanyag Elszámolható
Tárgyidőszakban fogyasztási üzemanyag
Számla szerinti
Túlfogyasztás
megtett km.
norma
mennyiség
(liter/100 km)
(liter)
mennyiség érték egységár mennyisége összege (Ft)
(liter)
(Ft) (Ft/liter)
(liter)
1
2
3=(1x2/100)
4
5
6=(5:4)
7=(4-3)
8=(7x6)

5. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz
Gépkocsi átadása-átvétele
Forgalmi rendszám: .....................................
Típus: .............................................................
Átadás időpontja: .........................................
Visszavétel időpontja: ..................................
A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:
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Megnevezés

Induláskor

Érkezéskor

Tele tank
Forgalmi engedély
Pótkerék
Emelő
Mentőláda
Tartalék izzókészlet
Vontatókötél
Elakadás jelző
Rádió működik - nem működik
Egyéb tartozékok:

Induláskor:

átadó: ................................

átvevő: ....................................

Érkezéskor: átadó: ................................

átvevő: ....................................

Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon „X”-el jelölni kell.
Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.
A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni.
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2013. évi
üzleti terv a jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Kft benyújtotta 2012. évi beszámolóját, illetve 2013. évi üzleti tervét
elfogadásra. A Felügyelő Bizottság 2013. március 12-én tárgyalta a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját
és az igazgató által elkészített beszámolót. A 2012. évi mérleg eszköz forrás oldalon egyezően 124.574 e
Ft mérleg szerinti eredménye a társaságnak 3.921 e Ft. A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonos
Képviselő-testületeknek, illetve a taggyűlésnek, hogy a 2012. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba való elhelyezését. A Kft alapító okirata tartalmazza a felmentvény jogintézményét,
ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző
évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A
felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját
a társaság érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezte el. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa jóváhagyja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. 2012. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően 124.574 ezer Ft.
A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye 3.921 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a társaság résztulajdonosa egyetért a
mérlegszerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Berkes Zsuzsanna ügyvezető a 2012 évi beszámolási időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
9.Napirendi pont
Eszközök apportálása a Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdasági társaságba
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Kft felhatalmazást kapott a tulajdonos 9 önkormányzattól, hogy a
megnevezett eszközök tekintetében a társaságba történő apportálással kapcsolatos dokumentációt
elkészítse. 2013. január 31-én tartott taggyűlésen a társaság tulajdonosai 2013. április 1-et határozták meg
az eszközök apportálására. Krizsán Miklós könyvvizsgáló elkészítette a könyvvizsgálói jelentést a jegyzett
tőke emeléséhez, bevitt eszközök értékeléséről, mely Zentai György értékbecslő műszaki szakértő
véleményén alapul.
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A Felügyelő Bizottság 2013. március 12-én tárgyalta, mely kapcsán azt a határozatot hozta, hogy
elfogadásra javasolja a könyvvizsgáló által készített jelentést, valamint a jelentés alapján a Kft törzstőke
emelését a feltüntetett 6 db eszközre vonatkozóan a megadott értékkel és üzletrész arányában. Ez az
apport érték 32.120 e Ft.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja Krizsán Miklós könyvvizsgáló
által készített könyvvizsgáló jelentést.
Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete elhatározza, hogy 2013. április 1-jével a Regionális
Hulladékkezelő Kft. törzstőkéjét megemeli 2 790 eFt-ról 13 660 eFt-ra, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatára jutó 10 870 eFt azaz tízmillió nyolcszázhetvenezer forint értékben, és a tőkeemelést
az alábbiakban felsorolt 6 db eszköz apportálásával valósítja meg, mely 33,85 % üzletrész arányt
jelent.
- 1 db MTZ 820 mezőgazdasági vontató
- 1 db MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténerszállító felépítmény Renault Premium 370.269 6x2D
alvázra szerelve
- 1 db HP Laserjet 2300 D típ. nyomtató
- 1 db SFA 01K típusú késes aprító
- 1 db VSH 200-CS típusú hídmérleg
- 1 db TANA G-290 kompaktor
Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentés alapján a tulajdonos
társakra jutó törzstőke emelés összegeit és üzletrész arányait.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2013. évi
üzleti tervének a jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztést ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette, hogy a Zöldpark Kft is benyújtotta a 2012. évről készített
közhasznúsági jelentését, valamint a 2013. évi üzleti terv elfogadását. A Kft mérleg szerinti eredménye
1.000,-Ft az eszközök és források egyező végösszege 6.299 e Ft. A felmentvényt itt is meg kell adni. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a döntési javaslatot, azonban kiegészítésként a bizottság kérte a
Kft-t, hogy mutassa be részletesen a 2012. évi üzemanyag felhasználást az ülésig, melyet megkapott a
Képviselő-testület.
Megkérdezte Arnóczi István Jánost, hogy az üzemanyag felhasználás megállja- e a helyét? Ha nem akkor
lehet, hogy célszerű lenne itt is további vizsgálatot kezdeményezni mielőtt megadják a felmentvényt.
Arnóczi István János hozzátette, hogy kérjenek fel olyan szakértőt, akinek fizetnek is.
Márjalaki József hozzátette, hogy nem felkérés volt, hanem egy véleménykérés.
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Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2012. évről szóló közhasznúsági jelentést. Az eszközök és források egyező végösszege: 6.299 ezer
Ft.
A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye: 1 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2012. évben
képződött nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék
képzésére használhatja fel.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2012 évi beszámolási időszakban munkáját
a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
11.Napirendi pont
Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József ismertette, hogy a Gyomaszolg Ipari Park kft elkészítette a hasznosításról és a
hasznosítására tett intézkedésről szóló beszámolóját. Jelenleg egy Kft bérel egy irodát és két
üzemcsarnokot. Jelenleg 6 iroda és 6 csarnok kiadó.
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Poharelec László megkérdezte, hol van az a sok befektető, aki mindenáron be akart költözni? Mikor
néhány akkori képviselő ezt nehezményezte, hogy miért kell ezt megépíteni egy nehéz gazdasági
helyzetben az volt a válasz, hogy sokan szeretnének ide beköltözni. Megkérdezte az ügyvezetőt, hogy
hogyan látja, miért nem akarnak jönni a befektetők?
Fekete József ügyvezető válaszában elmondta, hogy amikor ő idekerült ez az inkubátorház már állt. Azok
a befektetők, akik akkor nagy valószínűséggel érdeklődtek mára az érdeklődésük elmúlt, mint ahogy
bizonyítja az ő időszaka is, amikor kereste ezeket e befektetőket. Az érdeklődés száma nagy, tényszerűen
tavaly több mint 10, tárgyalás szintjére 3-4 vállalkozó jutott, akik végül is mást választottak a végén. Hogy
mi ennek az oka? Az inkubátorház első bérbeadása egy élelmiszeripari vállalkozásnak történt, ami
HACCP rendszerrel egy irányultságot is adott az oda települt tevékenységnek. Igyekeznek feldolgozó,
élelmiszeripar irányába tájékozódni és keresni az inkubátorházba beköltözőket, ami manapság nem sok
van. A gyomaendrődi vállalkozókat is megkeresték. Van egy másik probléma, itt bárki szeretne
vállalkozást kezdeni a technológiáját hozná, mint ahogy hozta is, ilyet nem építenek sehol, hogy a
technológiához kell igazítani az épületet. Adott egy épületet ahová vállalkozót kell találni. Arról nem is
beszélve, hogy a település közlekedési ellátottsága elmarad az ország többi részéhez képest.
Hasznosítják az üres részeket, ugyan nem bevétellel, a közmunkával kapcsolatos elhelyezéseket és egyéb
ellátandó feladatoknak a helybiztosítását itt oldják meg.
Van olyan elképzelés, hogy nemcsak az épületcsarnok hasznosításában gondolkodnak, hanem az itt lévő
vasútberuházások kapcsán, konkrét megkeresés volt a Közgép részéről, hogy 3 évre szerettek volna
betelepülni egy 50 fős irodával, amit Békéscsaba vitt el, ez a tárgyalás is komoly stádiumba jutott el.
Megpróbálnak gépeket állomásoztatni. A törekvés az, hogy az inkubátorház hasznosítva legyen, a város
érdekeinek maximális figyelembe vétele mellett. Türelem kell és kellenek a kapcsolatok mindenki
részéről.
Béres János hozzátette, egyetért azzal, hogy élelmiszeripari cég mellé például hegesztőüzemet nem lehet
tenni. Amikor a korábbi testület az Inkubátorházzal foglalkozott felvetették ugyanezt a problémát, akkor
az volt a véleménye a városvezetésnek, hogy meg lehet oldani.
Fülöp Zoltán megkérdezte, ha a fő indikátorok nem teljesülnek milyen következményekkel járhat?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy vannak az inkubátorház mellett és ellene is emberek, mint
ahogy az előző Képviselő-testületben is volt, végül a testület a felépítés mellett döntött. Gazdasági válság
van, a szállodák szobái sem telnek meg. Talán mostmár várható a gazdaság fellendülése. Bízik benne,
sarkítani nem helyes. Vannak indikátorok, az országban is vannak más hasonló Ipari Parkok, arra van
lehetőség ilyen esetben, hogy az időpontot fogják kitolni ebben már eljárt a Nemzetgazdasági
Minisztériumban még csak információszerzés céljából, de erre meg van és meg lesz a lehetőség.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ipari csarnok hasznosításáról, a csarnok hasznosítására tett
intézkedések bemutatásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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12. Napirendi pont
Jelentés a háztartási települési szilárd hulladék elszállításának súly szerinti fizetésének esetleges
bevezetése költség kihatásáról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, a korábbi testületi döntés értelmében a Gyomaközszolg Kft
elkészítette a háztartási települési szilárd hulladék súlyszerinti fizetésének költségkihatásáról szóló
beszámolót. A jelentés szerint 51.741.200,-Ft költséget jelentene. Létre kellene hozni egy edényazonosító
chiprendszert, át kellene alakítani a gépjárművek hátfalát, hogy a súlymérőrendszer alkalmazható legyen,
rendszer üzembe helyezése, dolgozók betanítása. A közeljövőben 55 M Ft-ot fogunk költeni a települési
szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére. A Városfenntartó Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását illetve azt, hogy a Gyomaközszolg kft készüljön fel a hulladékgazdálkodási rendszerek
tervezett beruházásának műszaki tartalma szerinti szelektív hulladékgyűjtésre.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a szelektív hulladékgyűjtést nem a szigetekkel, hanem a
lakásoktól kell elszállítani, erre kell törekedni.
Poharelec László elmondta, hogy ez sokba kerül, de kéri Fekete Józsefet, hogy ezekről ne feledkezzen
meg, mert azt mondja a testület, hogy jelen pillanatban nem, a jövőre nézve legyen szem előtt.
Arnóczi István János hozzátette, hogy Németországban most szüntetik meg, mert drága a nyilvántartása,
üzemeltetése.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a háztartási települési szilárd hulladék elszállításának
súly szerinti fizetésének esetleges bevezetésének költség kihatásáról szóló beszámolót elfogadja,
továbbá utasítja a Gyomaközszolg Kft., hogy készüljön fel a hulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztésére tervezett beruházás műszaki tartalma szerinti szelektív hulladékgyűjtésre.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
13.Napirendi pont
Oktatási vagyon működtetésére szerződéskötés
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott az oktatási
vagyon működtetésével illetve az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítés érdekében megtett,
megteendő intézkedésekkel. A februári döntés óta, aminek értelmében a dologi kiadások könyvelése
illetve a szervezési feladatok visszakerültek az önkormányzathoz. Márciusban rendkívüli bizottsági ülésen
szakmai megbeszélés keretében megtörtént az érintettek meghallgatása illetve a feladatokra a felelősök
megnevezése. Jelen előterjesztés egy szerződés-tervezetet tartalmaz, amely a Klebelsberg
Intézményfenntartó és a működtető között kell megkötni. A bizottság javasolja a tervezet elfogadását, az
54. pont utolsó mondatába került beépítésre, hogy mikor kell visszatérni és felülvizsgálni, az a tanév
végével fog megtörténni.
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Megkérdezte, a bizottsági ülésen szó volt róla, hogy eljárásrenddel kapcsolatos kiegészítést fognak kapni,
ez a következő ülésekre kerül a testület elé?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az eljárásrendet illetve a szakmai feladatok ellátásához
kapcsolódó költségek finanszírozásával kapcsolatban 50-50%-os megállapodás jön létre, mindaddig, amíg
megnyugtatóan jogszabály által rendezetten nem kerül megoldásra ez a probléma. Ez a jegyzőkönyv
részben készült el, mert azt az álláspontot, amit mi képviseltük azt rögzítettük. A KIK is kifejti az
álláspontját azt követően kerül a bizottság elé.
Poharelec László megkérdezte, hogy meghatározásra került a döntéshozói oldalon a végrehajtás
koordinálásáért felelős személyi kör, így az Ügyrendi Oktatási Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság és az alpolgármester személyében. A jegyzőkönyvet többször átolvasta, de most az nem jó, vagy
erről még nem döntöttek, a bizottsági ülésen ugyanis a jegyző úr azt mondta, hogy erről már döntöttek.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy azon a bizottsági ülésen, amikor a Pénzügyi
Bizottság lett felelősként meghatározva a bizottság elnöke mondta, hogy az Ügyrendi bizottság is lásson el
ebben feladatot, ami a bizottságokról elfogadott feladat és hatásköri lista is szabályoz a bizottság nevében
is szerepel az oktatási feladatok ellátása. Véleménye, hogy ha az ügyrendi bizottság ebben a kérdésben
nem kíván feladatot ellátni azt megteheti és a Képviselő-testület elvonhatja ezt a feladat és hatáskörét,
ebben az esetben a bizottság neve is változik. Tehát ebben a kérdéskörben megnyugtató volt a testület
állásfoglalása és ezért került az előterjesztésbe ez a feladatköri lista.
Volt egy belső feladatköri felosztás polgármester és alpolgármester úr között, valóban volt egy hivatali
felelős kijelölés is.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy nem a feladat áthárításáról van szó, hanem hogy a testület mikor
határozott erről, hogy az Ügyrendi Bizottságot jelöli ki. Természetesen feladat ellátási kötelezettségünk
van, mint oktatással is foglalkozó bizottságnak.
Várfi András polgármester további észrevétel, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. tv. 74.§.(6a)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbi szerződést köti meg az oktatási vagyon működtetésére:
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
képviseli: Várfi András polgármester
törzsszáma: 725525
adóigazgatási azonosító száma: 15725527-2-04
bankszámlaszáma: 53200125-11062402
statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
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képviseli: Fekécs László tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-ának (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdés c)
pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására
2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
A köznevelési intézményeket az Nkt. 74. §-ának (4) bekezdése, valamint a 660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt.
határozat alapján az Önkormányzat működteti, ezen túlmenően az Emberi Erőforrások Minisztériumának
oktatásért felelős államtitkára 53602-1/2012/KOHAT iktatószám alatt kiadott döntése szerint az állam
általi működtetés esetén az Önkormányzat 12.604.000,- Ft/hó összegű hozzájárulás fizetésére kötelezett.
Az Nkt. 74. §-ának (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi
szerződésben állapítják meg.
Az Nkt. 76. §-ának (5) bekezdés b) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 8. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, az
állami fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmények) feladatainak ellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményekben lévő eszközöket,
felszereléseket –, valamint a 10. § (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az
intézmények fenntartói feladatainak ellátását biztosítja, illetve amely a KIK területi szervének, a
Gyomaendrődi Tankerületnek (a továbbiakban: Tankerület) elhelyezéséhez szükséges, a KIK ingyenes
használatába kerül.
A Felek a Törvény 13. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján 2012. december 12-én átadás-átvételi
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülő ingatlan
vagyonelemek körét.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének részletes szabályait
a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:
A szerződés tárgya
1.
Az intézmények fenntartói feladatainak ellátása érdekében az Önkormányzat használatba adja, a
KIK pedig használatba veszi az 1. számú mellékletben szereplő ingatlanokat és ingatlanrészeket.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy a megjelölt ingatlanok, illetve ingatlanrészek az alulírott idő
szerinti állapotot tükröző tervrajzoknak megfelelően kerülnek használatba vételre (2. számú melléklet).
3.
A Tankerület elhelyezéséhez szükséges, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti
ingatlan a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) és az Önkormányzat között –
a 2012. évi XCIII. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján – 2012. október 30-án megkötött
megállapodással került átadásra a Gyomaendrődi Járási Hivatal részére.
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4.
A KIK a jelen szerződés útján használatba vett ingatlanokra vonatkozó használati jogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Jelen szerződés 3. pontjában megjelölt ingatlan vonatkozásában az
ingatlanra a Kormányhivatal hozzájárulása nélkül nem lehet további használati jogot bejegyeztetni.
5.
Az intézmények fenntartói feladatainak ellátását segítő ingó vagyonelemeket az Önkormányzat
a Törvény 13. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint felvett jegyzőkönyv alapján adja a KIK használatába.
Felek jogai és kötelezettségei
6.
A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmények feladatainak
ellátására, iskolai rendezvények megtartására, a Tankerület feladatainak ellátására, irodai és raktározási
célokra a jelen szerződésben szabályozott módon használhatja.
7.
A Pedagógiai Programban, az intézmények szervezeti és működési szabályzatában,
házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn
kívül, az Önkormányzat a használat tárgyát képező ingatlant – a KIK-kel legalább 15 nappal korábban
történt egyeztetést követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények
lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használatba vett ingó vagyont kizárólag a Tankerület
működési határain belül használhatja a feladata ellátására. A KIK legalább 15 nappal korábban köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül
más intézményben kívánja használni.
9.
Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.
10.
A KIK a használatába álló ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy
bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el.
11.
A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit
az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által meghatározott időtartamban
kifüggesztheti.
12.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a KIK az ingatlanok címét az intézmények, illetve a
Tankerület székhelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltüntesse.
13.
A KIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont, a központi
berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme
nélkül használni.
14.
Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a KIK a vagyont nem rendeltetésszerűen
használja vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon
használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az
Önkormányzat álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik, az
Önkormányzat a KIK elnökéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem rendeltetésnek
megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkormányzat a Ptk. 161. §-ának (2) bekezdése
alapján biztosítékot követelhet a KIK-től.
15.
A rendeltetésszerű használat feletti vita esetén, annak rendezése érdekében a Felek szakértő
állásfoglalását kérhetik.
16.
Rendeltetésellenes a használat különösen akkor, ha a KIK a jelen szerződés alapján használatba
vett vagyont – tekintettel arra, hogy azt az Önkormányzat kifejezetten közoktatási feladatok ellátására adja
– nem közoktatási feladatok ellátására használja. Ebben az esetben az Önkormányzat élhet rendkívüli
felmondási jogával.
17.
Jelen szerződés időtartama alatt a KIK felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi,
munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
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18.
A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon
rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban
az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
19.
A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek
összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az Önkormányzattól függetlenül jogosult a saját
nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles az Önkormányzatot
írásban tájékoztatni.
20.
Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget
nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet.
21.
A használatba adott vagyon karbantartására takarítására az Önkormányzat, mint a működtetésért
felelős a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-t(székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) utasította. A Nkt-ben meghatározott a működtetőt terhelő beszerzési
feladatok ellátásáról az Önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz.) útján gondoskodik.
22.
Az Önkormányzat gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan
rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások
szerint történő üzemeltetéséről.
23.
Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról,
karbantartásáról, a meglévő vagyont érintő szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési
munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó
vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. Az Nkt.
76. §-ának (3) bekezdése alapján az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
fedezése már nem az Önkormányzat, mint működtető kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton
támogatást nyújthat.
24.
Munkahelyi baleset bekövetkezése esetén mindkét szerződő fél az alkalmazásában álló
dolgozókért felel. Abban az esetben, ha a munkahelyi baleset a karbantartás, szükséges felújítás, pótlás,
csere elmaradásából ered, a KIK jogosult kártérítést követelni az Önkormányzattól.
25.
Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni,
gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről.
26.
Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az
ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelő színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei
biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges eszközök,
anyagok, áruk, szolgáltatások megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, a készletek pótlásáról. A
feladatok teljesítése nem foglalja magában a 229/2012(VIII.28.) Korm. rendelet 44/B.§. (2) bekezdésében
meghatározott, kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi jellegű kiadások átvállalását.
27.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Gyomaendrődön oktatásban részesülő tanköteles tanulók
részére úszás oktatásuk biztosítása érdekében a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-től szolgáltatást vásárol. A
szolgáltatás ellenértékének megtérítése a tanulók a fent meghatározott célra történő igazolt felhasználását
követően történik meg. A KIK kijelenti, hogy a felhasználás dokumentálásában, illetve az elszámolásban
való közreműködésre a szükséges felhatalmazást az oktatásért felelős szervezeti egységek vezetői részére
megadja.
28.
Felek megállapítják, hogy a közoktatási feladatok ellátásához szükséges eszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások beszerzése iránt felmerülő igényt az intézményvezetők jelzik a Tankerület felé, legkésőbb a
beszerzés kívánt időpontjától számított 15 nappal korábban.
29.
Az intézményvezetők egyedi eseményre és állandó jellegű kiadásra egyaránt benyújthatják
igényüket a Tankerülethez, amelynek tartalmát megrendelő lapon tételesen felsorolják. A Tankerület az
igénybejelentést követően állást foglal abban, hogy fenntartói vagy működtetői feladatellátást igényel a
beszerzés.
30.
Amennyiben a működtető jogosult az igényt kielégíteni, a Tankerület – megerősítve a szakmai,
pedagógiai indokoltságot – 3 napon belül továbbítja a megrendelő lapot a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz, s az igény elbírálásának eredményéről a Gyomaendrődi Közös
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Önkormányzati Hivatal 8 napon belül értesíti a Tankerületet. Az igény finanszírozása esetén az
Önkormányzat alpolgármestere és Pénzügyi Osztály vezetője hozzájárulásának igazolásaként aláírásával
látja el a megrendelő lapot és továbbítja az érintett intézményvezetőnek. A megvásárolt eszköz, anyag,
áru, szolgáltatás ellenértékét a teljesítés igazolását követően az Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül a számlán feltüntetett
bankszámlaszámra.
31.
Abban az esetben, ha a fenntartó feladata az igényelt eszköz, anyag, áru, szolgáltatás biztosítása,
a szakmai indokoltság megvizsgálását követően maga jár el. A pedagógiai indokoltság fennállása esetén a
Tankerület feltünteti hozzájárulását a megrendelő lapon, amely a tankerületi igazgató és a Tankerület
gazdasági referensének aláírásával érvényes. A megvásárolt eszköz, anyag, áru, szolgáltatás ellenértékét a
Tankerület átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül a számlán
feltüntetett bankszámlaszámra.
32.
A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzésének
költségét az intézményvezető javaslata alapján a KIK – a költségvetésében erre a célra előirányzott
keretösszeg erejéig – finanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések előtt a KIK elnökének előzetes,
írásbeli jóváhagyását be kell szerezni. A szerződés e pontja alá eső eszközök, taneszközök, felszerelések
beszerzését követően működtetésükről az Önkormányzat gondoskodik jelen szerződés időtartama alatt. A
beszerzésről a KIK értesíti az Önkormányzatot. Az így beszerzett dolgok átadása során az átadó köteles
nyilatkozni annak munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről,
az erről szóló okirat rendelkezésre bocsájtásával.
33.
Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges technikai
berendezések működtetéséről, a tulajdonában lévő taneszközök javításáról, karbantartásáról, pótlásáról,
beszerzéséről.
34.
Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az
Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az
esetre, ha a vagyonelem vis maior következtében semmisült meg. Amennyiben a megsemmisült
vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az
Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról.
35.
A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett
elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.
36.
Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében átalakítási
munkákat végezhetnek.
37.
A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján, az előzetes egyeztetések és
költségkalkulációk kölcsönös elfogadását követően jogosult az ingyenes használatában álló ingatlant
átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő
rögzítésével járó műveletet végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről a KIK az engedély
megkérésére irányuló kérelemben nyilatkozik.
38.
A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a
változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles írásban jelenteni. KIK az ingatlan egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a
veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.
39.
A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése
megfelelő határidőn belül a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár az
alkalmazottjai, az ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására
vezethető vissza. A KIK a hibák szakszerű kijavításáról, illetve a károk megtérítéséről köteles 5 napon
belül írásban tájékoztatni az Önkormányzatot.
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40.
Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan
rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában
álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni az
Önkormányzatot. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve
költségnövekedést a KIK köteles viselni.
41.
Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK
működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében
ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát. Az Önkormányzat ingó tulajdonát azok a
taneszközök képezik, amelyeket a 2013. január 1-jei leltár tartalmaz. Ezen túlmenően Felek rögzítik, hogy
az Önkormányzat a leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként – a nevelőoktató munka, valamint a KIK működésének zavarása nélkül – eleget tesz a leltározási kötelezettségének.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult:
a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb célú
helyiségeibe belépni és ott tartózkodni;
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –
betekinteni;
c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni;
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
A működési költségek viselésének szabályai
42.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen ingyenes használati szerződés időtartama
alatt folyamatosan biztosítja – figyelemmel a hatályos köznevelési, építészeti, egészségügyi,
munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokban foglaltakra – a KIK fenntartásában álló intézményekben az
osztályok helyiségigényét (lásd 1. számú melléklet) és viseli a helyiségek használatával kapcsolatos
közüzemi díjakat és üzemeltetési költségeket.
A szerződés megszűnése
43.
A szerződést a Felek 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.
44.
A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi körülírt ingatlanban
megszűnik.
45.
Felek rögzítik, hogy a KIK a köznevelési feladat ellátásának megszűnéséről való tudomásszerzést
követő 8 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot a megszűnés tényéről és várható idejéről.
46.
Ezen túlmenően a szerződés megszűnik, amennyiben az Önkormányzat él a szerződés 16.
pontjában foglalt rendkívüli felmondási jogával.
47.
A használati jog megszűnése esetén a KIK gondoskodik a használati jog ingatlan-nyilvántartásból
való törléséről és erről írásban értesíti az Önkormányzatot.
48.
Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használati jogának megszűnésétől számított 20 napon
belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
Önkormányzat részére visszaadni.
49.
Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a
helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt
készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
50.
Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az
Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén elszállíttatni, és
megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni.
51.
A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
Egyéb rendelkezések
52.
A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
53.
Kapcsolattartók kijelölése:
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Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során
kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Önkormányzat:
Név:
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Szerv neve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Beosztás:
pénzügyi osztályvezető
Elérhetőségek: Telefon: (+36 20) 405 6110
E-mail:
penzugy@gyomaendrod.hu
Név:
Fekete József
Szerv neve:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Beosztás
:
ügyvezető igazgató
Elérhetőségek: Telefon: (+36 20) 914 7044
E-mail:
ipgyomaszolg@internet-x.hu
KIK:
Név:
Fekécs László
Szerv neve:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Beosztás:
tankerületi igazgató
Elérhetőségek: Telefon: (+36 30) 626 6511
E-mail:
laszlo.fekecs@klik.gov.hu
54.
Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási feladatok ellátásához szükséges feltételek magas
szintű biztosítása érdekében szükség szerint egyeztető ülést tartanak. Ezen túlmenően rögzítik, hogy a
szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitáikat vagy nézetkülönbségeiket elsősorban
tárgyalások útján rendezik, esetleges jogvitájuk eldöntésére a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. A felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződésben foglaltak teljesülését, az
oktatási év végével kiértékelik, szükség esetén, vagy az alapjául szolgáló jogszabályok változása esetén,
módosítják.
55.
A szerződésre egyebekben a Ptk. a 2011. évi CXC. tv. a 2012. évi CLXXXVIII. tv. valamint az
Aht. és 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták és a közös értelmezést követően mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, arra kellő felhatalmazással rendelkeznek. A jelen
szerződés 5 mindenben egyező példányban kerül aláírásra, egy példány 8 számozott oldalból áll.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.
Mellékletek:
1. számú melléklet a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától mint tulajdonostól a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által használatba vett ingatlanokról;
2. számú melléklet a szerződés tárgyát képező ingatlanok és ingatlanrészek tervrajzi megjelöléséről.
Gyomaendrőd, 2013. március
___..................................................................
Várfi András
polgármester
Önkormányzat

........................................................................
Fekécs László
tankerületi igazgató
KIK

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

........................................................................
Önkormányzat

........................................................................
KIK
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Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
2013 évi útkarbantartási terv elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök ismertette, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2012. évben
végzett útkezelői feladatokról készült beszámolóját és elkészítette a 2013. évre tervezett útfelújítási és
karbantartási tervét is. A beszámoló részletesen tartalmazza a felújítandó és változást igénylő útszakaszok
listáját. 2013. évre tervezett útfelújítási és karbantartási munkálatok összértéke nettó 14.171.168,-Ft. A
közbeszerzési terv alapján építési beruházások esetén az értékhatár nettó 15 M Ft tehát a tervezett
beruházást saját közbeszerzési szabályzatunk alapján kell megvalósítani 3 árajánlat bekérésével. Az idei
költségvetésben 20 M Ft kerül elkülönítésre útfelújításra. Amennyiben kihasználjuk a közbeszerzési
értékhatárt még akkor is marad némi tartalék keretünk, mely a későbbiekben keletkező kátyúkra
felhasználható.
Minden képviselő talál a területén olyan kátyút, olyan útszakaszt, amely nem szerepel a táblázatban, ezért
javasolta bizottságunk a testületnek, hogy a 2013. évi útkarbantartási tervet 300m2 kátyúzás plusz
beépítésével fogadja el.
Az Esze Tamás utca felújítása, rendbetétele évek óta húzódik, ha más nem a tartalék keretből ezt az
útszakaszt is rendbe kellene tenni. A Bethlen Gábor utcában van egy balesetveszélyes aszfaltbeszakadás,
ezt is meg kell oldani.
Arnóczi István János elmondta, hogy a város belterületi aszfaltozási munkák 2013. évben a Rácz Lajos
utca, Selyem út és Guttenberg utca között. El kellett szenvedni az ott lakóknak a két-háromszori
csatornaépítés illetve karbantartási munkálatokat. Háromszor fizették ki az úthozzájárulást, most ez mit
takar, mert ez nem 250 folyóméter.
Márjalaki József megkérdezte, hogy a vasútállomás előtti 40 m2-nyi szakasz, ami szerepel az
előterjesztésben, indokolt, de most vannak a vasútberuházások nem fogják ismét tönkretenni? Ez az
önkormányzathoz tartozik, nem a vasúté? A másik kérdése a Rákóczi utca, az előterjesztésben szerepel a
Rákóczi utca 5. ez az ahol a Gyomszolg által kirakott kátyúzási kordon van, hiszen a Dreher előtt van egy
nagy kátyú kb 2 hónapja és a Gyomaszolg úgy oldott meg, hogy egy sárga kordont tett oda, hogy az autók
kerüljék ki, erre valamilyen megoldást kell találni.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy a Kenderáztató utca szilárd burkolattal van ellátva és 2008-ban
egy belvízprogram keretében lett tönkretéve és nem lett megjavítva. Ez az útszakasz anno magánerőből
épült és mostmár rosszabb lesz, mint egy földút. Az endrődi köztemetőbe vezető úttal is kellene tenni
valamit, mert lassan járhatatlan.
Poharelec László elmondta, hogy a nagylaposi részről se feledkezzenek meg, az endrődi városrészen is
van olyan út, amely akár még terepjáróval is nehezen megközelíthető. Felhívta a figyelmet, hogy egy
csoport szeretne egy teret avatni, de ott a mellette lévő utca, akkor lesz az a tér megközelíthető, ha nem
lesz sok eső, ez a Tóth Árpád utca.
Béres János a vasúttal kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a Gyomaszolg a buszmegállóra
gondolt, ezt a területet nehéz megközelíteni, önkormányzati terület. A Kossuth út és a vasút
kereszteződésében ott is rossz, de olyan helyzetben vagyunk, hogy egyrésze a vasúthoz tartozik a másik
része a közúthoz.
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Sajnos az élőállat rakodónál is ugyanez a helyzet a kanyarban nagy kátyúk vannak, az megint a vasút
területe. Rossz helyzetben vagyunk. A Rákóczi úton nem kátyú van, hanem a szennyvízcsatorna aknája
mellett szakadás van. Azt a vízmű rakta ki oda, nem a kátyú miatt van.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a beszámolóban a belterületi önkormányzati utak 2013. évi aszfaltozási
munkái közé bekerült a Polányi Máté utca temetőhöz vezető szakasza ez a Szabadság utcától a temető
útszakaszig elterülő 115 m teljes egészében új aszfaltburkolatot fog kapni. Csatlakozva Lehóczkiné
felvetéséhez keresni kellene a további forrásokat a temetőhöz vezető útszakasz további felújítására.
Fekete József ügyvezető elmondta, hogy a megemlített lista a végtelenségig kiegészíthető, egyetért, nem
is a Gyomaszolg feladata teljesen, hiszen a Városüzemeltetési Osztály illetve a lakossági bejelentések
alapján összeállított listának valamiféle prioritást kell adni. Ezt lehet kiegészíteni. A Rákóczi utcában nem
kátyú van, február első felében szakad be az útburkolat, alatta egy jelentős üreg van, melyet nagy
valószínűséggel a szennyvízhálózat mos ki. Az illetékes vízműt megkeresték. Azért Gyomaszolgos a
tábla, ami ki van téve, mert jobb, mint a semmi és más nem tett ki akadályközlő jelzést ezért van ez kitéve.
A tél megette az utakat, sokkal több kátyú van, a jegyzett kátyúk mérete már nem akkora, hanem nagyobb,
mint ahogy fel lett jegyezve.
Betkó József bizottsági elnök felhívta a figyelmet, hogy majdnem 1 M Ft-os tétel a táblák eltulajdonítása.
Ezt sajnos minden évben be lehet kalkulálni. Javasolta, hogy fogadják el ezt a beszámolót, a munka
induljon el, amikor ezzel végeznek, marad még tartalék keret azt fel fogják használni. Hoznak egy újabb
döntést. Megkérdezte a Városüzemeltetés osztály vezetőjét, hogy az Esze Tamás útról mit lehet tudni.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy 2011-ben végeztünk az Esze Tamás úton egy kisebb felújítást,
mely sajnos a felhasznált anyagnak köszönhetően nem váltotta be a reményeket, 2012-ben is szerettünk
volna, de az útfenntartásra elkülönített pénz a hó eltakarítás miatt elfogyott. Időközben rendeződött
valamilyen szinten ott az állapot, betömődött a réteg, viszonylag járható, legnagyobb problémát a
csapadékvíz elvezetése okozza. Ezt a tavasz folyamán a közmunkaprogramban el fogjuk végezni. Ha
szükség lesz, rá a nyár folyamán csinálunk egy rétegcserét.
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy nem volt szó a Vásártéri lakótelep járdáról,
útról. Azon közlekedni nem lehet, a kislakótelepnél, a vízműnél ott sem lehet elmenni, ezt nem veszi senki
figyelembe? A lakóteleppel senki nem foglalkozik? Nemcsak a járdáról van szó, hanem a bevezető utakról
is.
Betkó József elmondta, hogy összesen 20 M Ft van ebben az évben betervezve, de miután most ez a
munka befejeződik, nem tekintené ezt befejezettnek, van a tartalékkeret azt el kell használni és utána újra
kellene tárgyalni, mindent meg lehet csinálni a Képviselő-testületen múlik, mennyi pénzt vonnak el még
például a kötvényből.
Márjalaki József felhívta a testület figyelmét, hogy azért a kötvénnyel óvatosan kellene bánni.
Poharelc László elmondta, hogy szeretne sok utat megvalósítani, de a kötvényből ezt nem lehet.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte milyen kötvénypénzről beszélnek, mert minden feladattal
terhelt.
Várfi András polgármester hozzátette, amit elnök úr is elmondott, hogy most elfogadnak egy döntést és
azt követően pedig az itt elhangzott javaslatokat figyelembe véve, a lakossági javaslatokat figyelembe
véve tovább foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Most arról kell dönteni, hogy elfogadják az elmúlt évi
beszámolót és jelenleg azt a tervezetet, amit a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalt és azt követően
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egy újabb előterjesztést lehet készíteni, figyelni a pályázatokat. Volt például járdajavításra pályázat
néhány éve, tehát lehet ilyen is.
Marton Dániel többen tudják sorolni a nyilvánosság előtt, hogy hol milyen kátyúk, lyukak vannak, ő is
tudná, ha valami itt most nem hangzik, el az nem jelenti azt, hogy nincs képben az a probléma.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi útkarbantartási beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 300 m2-re megnövelt kátyúzással kiegészített 2013. évi
útkarbantartási tervet elfogadj, továbbá utasítja a Városüzemeltetési Osztályt a tervben szereplő
útfelújítási beruházás elindítására.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
2013. évi közbeszerzési terv elfogadása és beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról
Márjalaki József a Pénzügyi bizottsági elnök elmondta a közbeszerzési törvény alapján az önkormányzat
minden év március 31-ig közbeszerzési tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott
költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit.
Az éves közbeszerzési terv elkészült, az előterjesztésben olvasható.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy a közbeszerzési tervet hagyja jóvá,
illetve a 2012 évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.
§-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi
Közbeszerzési Tervét jóváhagyja.
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Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
16. Napirendi pont
2012. évi kistérségi start közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzése
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzat a Start közmunkaprogram megvalósításához 2011 októberében 6 fős menedzsmentet
hozott létre a Munkaügyi Központ segítségével. 2012 évben több személyi mozgás volt, végül az évet 5
fővel zárták. A bérköltség mindösszesen 8 658 960 Ft volt, ebből 2 942 589 Ft támogatásból lett
biztosítva, tehát 5 716 371 Ft Önerőre volt szükség.
A közfoglalkoztatási mintaprogramban, februárban 157 fő lett felvéve. A mezőgazdasági program keretein
belül március 1-től további 65 fő közfoglalkoztatása indult el. A 65 fő közfoglalkoztatása a szántóföldi
növénytermesztés; a fóliás zöldségtermesztés; az extenzív állattartás valamint a homoktövis
programelemeken belül valósult meg. A dolgozók bérét és járulékait 100%-ban állami támogatásból
fizette Önkormányzatunk, mindösszesen 173 409 289 Ft összegben. A program lebonyolításához dologi
költségekre is adott segítséget a támogató hatóság, mindösszesen 71 197 904 Ft összegben.
Összesen 244 607 193 Ft támogatást kapott városunk annak érdekében, hogy összesen 222 főt
foglalkoztathasson egy éven át.
Az év során összesen 4 294 916 Ft volt a dologi kiadás, amit támogatásból nem tudtak fedezni. A
programok mezőgazdasági része profitot is termelt, a napraforgó- és olajtökmag eladásából, illetve a
földterület után kapott támogatásból összesen 6 594 024 Ft bevétel keletkezett.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és javasolják annak elfogadását.
Poharelec László képviselő észrevételezte, hogy ebbe a közfoglalkoztatásba próbáljanak meg
hatékonyabban, látványosabban dolgozni, mert többször érkezik olyan észrevétel, hogy nem elég aktív a
munkavégzés. Természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, mert vannak, akik szépen és jól dolgoznak,
de az ő teljesítményüket lerontják azok, akik egész nap csak a „lapátra támaszkodnak”, mert sajnos ilyen
is van. Kérte a menedzsmentet, hogy erre jobban figyeljenek oda.
Kérte továbbá, hogy az utak melletti vízelevezetést is hatékonyabban próbálják megoldani.
Egyéb hozzászólás, kérés nem hangzott el, a Polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló
elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi kistérségi start
közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzését.
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Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
A Városháza mikrohullámú adatátviteli kapcsolatának kiváltása optikai összeköttetéssel
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés szerint a képviselő-testületnek támogatni
kellene a Városháza optikai kábeles kapcsolatának megvalósítását, továbbá fel kellene vállalni az Ipari
Park és a Városháza közötti szakasz kiviteli tervei költségeinek finanszírozását azzal, hogy a megvalósítás
forrására keresni kell az állami és pályázati támogatási lehetőségeket. A tervezési költség 330.000ft+ÁFA.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azt az elképzelést, hogy a
Békési Kistérségi Társulás Informatikai Hálózathoz csatlakozást biztosító, Ipari Park és Városháza
közötti optikai összekötő kábel megvalósításra kerüljön.
A Képviselő-testület elfogadva a hálózat rendszerintegrációs feladatait ellátó és a tervezést végző
Polarnet Kft. (5650 Mezőberény, Fortuna tér 10.) ajánlatát, felvállalja az Ipari Park és a Városháza
közötti 1,3 km-es szakasz kiviteli tervei elkészítésének költségét.
Az ajánlat szerinti 330.000ft+ÁFA tervezési költség fedezetéül a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2013. évi költségevetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete 2013. évi tartalék, egyéb állandó tartalékát jelöli ki.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
Fenntartható fejlődés helyi programja - LOCAL AGENDA 21
Várfi András polgármester felkérte Pardi Lászlót a városüzemeltetési osztály vezetőjét ismertesse az
előterjesztést.
Pardi László osztályvezető elmondta, a szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzat vállalta,
hogy 2013. április 9-ig elkészít és elfogad egy fenntartható fejlődés helyi programot. A programot a
Városüzemeltetési osztály elkészítette és a rövid határidő miatt javasolja annak elfogadását, a
hiányosságok, feltárt hibák a későbbiekben pótolhatók.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja „Gyomaendrőd város fenntartható fejlődés
helyi programja - LOCAL AGENDA 21” programot.
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Határidő: 2013. április 9.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Megállapodás a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129 számú projekthez kapcsolódóan
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, mint ismeretes a gyomaendrődi oktatási
intézmények 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) fenntartásába
kerültek. Az oktatási vagyon működtetője Gyomaendrőd Város Önkormányzata maradt. Az oktatási
intézményekhez kapcsolódó pályázatok további sorsát is rendezni kellett, mely az előterjesztéshez
mellékelt a KIK és az önkormányzat között létrejött megállapodás szerint megtörtént.
A Pénzügyi bizottság javasolja a megállapodásban foglaltak tudomásul vételét.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. február 26-i dátummal aláírt, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
között létrejött, fenntartási szakaszban lévő TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129 azonosító számú
projektre vonatkozó Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló szerződés módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló szerződés 4. és 7. pontjával kapcsolatban néhány problémára hívta fel a figyelmet.
A szerződés felülvizsgálata és a szükséges módosítás megtörtént, melyet az Ügyrendi bizottság
megtárgyalt és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv 83.§ -ban biztosított
hatáskörében eljárva, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
szerződés 4.) pontjának utolsó mondatát az alábbiakra módosítja:
A közös hivatal SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egység vezetőinek kinevezésénél a
polgármestereket az Mötv. 81.§ (4) bekezdésében meghatározott egyetértési jog illeti meg,
melynek gyakorlása során az Mötv. 83.§ b) pontjának első mondatában meghatározottak szerint
kell eljárni.
A szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy azt minden alapító önkormányzat
képviselő-testülete elfogadja.
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Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, Mezőberény Város Polgármestere
írásban kereste meg Önkormányzatunkat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra létrehozott
intézményfenntartó társulásra vonatkozó megállapodás módosításával kapcsolatban.
Önkormányzatunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást 2007. január 01. napjától
intézményi társulás útján Mezőberény Város Önkormányzata gesztorságával 10 jelzőkészülékkel
biztosítja.
A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője, Mraucsik Lajosné a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásról írásban azt a tájékoztatást adta, hogy a 10 készülékre folyamatosan van igény az
időskorú egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján rászoruló gyomaendrődi lakosok részéről, a 10
készülék teljesen lefedi az igényeket. A feladatellátás folyamatos, az ellátásban résztvevők elégedettek a
szolgáltatással. Véleménye szerint a továbbiakban is célszerű lenne a társulás keretei között biztosítani a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását a Képviselő-testület számára.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a döntési javaslatnak
megfelelően döntsenek.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan,
hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 2013. június 30-át követően is
társulásban kívánja ellátni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Mezőberény Város
Önkormányzatát a jelenleg érvényes társulási megállapodásnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakkal összhangban
történő módosítására.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok egyes kedvezményezettjei pénzügyi elszámolásának hiánypótlása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Pénzügyi bizottság Arnóczi István képviselő úr indítványára tételesen áttekintette a 2012-ik évi
önkormányzati támogatások záró beszámolói számlaösszesítőihez csatolt számviteli bizonylatokat.
A bizottság megállapította, hogy a Gyomaendrődi Futball Club, Körös Kajak SE, Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Egyesület, Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a 2012. évi pályázati alapok záró
beszámolójához kapcsolódó üzemanyag elszámolást nem a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletnek
megfelelően nyújtotta be. A bizottság megkifogásolta, hogy az üzemanyag számla mellé nincs csatolva az
üzemanyag felhasználást igazoló vagy részletező bizonylat.
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A bizottság rámutatott, hogy az önkormányzati támogatásban részesült szervezeteknek a hatályos
jogszabályok alapján kell működésük során eljárni és ezek szerint kell a felhasznált támogatást is
elszámolni.
A Pénzügyi bizottság felszólította az érintett szervezeteket a hiánypótlásra. Ennek értelmében 2013.
március 11-ig kaptak határidőt a számlaösszesítőben benyújtott üzemanyag számláknak az idézett
jogszabályok szerinti felhasználásának alátámasztására.
A hiánypótlási felhívásra mind a négy szervezet határidőben reagált. Ebből három szervezet csatolta az
üzemanyag felhasználásának jogalapját, és elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokat. A
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány bizonylatokkal nem, csak a felhasználás módjának leírásával
tudta alátámasztani az üzemanyag számlát. Jelezte egyúttal, hogy amennyiben ezt nem fogadja el a
bizottság, úgy hajlandó a kifogásolt összeg visszafizetésére.
A Pénzügyi bizottság viszonylag nagyobb időkerettel és az első szavazási fordulóban patthelyzetet is hozó
ellentétes álláspontok ütközésével vitatta meg a tárgybani kérdést.
Az első, vita nélküli szavazási fordulót követően komoly szakmai, jogi és egyéb érveket is felvető polémia
kerekedett az egyik hiánypótlás elfogadhatóságáról. A bizottság többsége támogatta a döntési javaslatban
foglalt hiánypótlások elfogadását és az elszámolások lezárttá nyilvánítását. Ebben a vitában Arnóczi
István János képviselő jutott kisebbségi véleményre, aki szerint a Gyomaendrődi FC hiánypótlása a
jogszabályoknak megfelelő bizonylatok csatolása ellenére sem szabályos, mert az azokban szereplő
számok nem megalapozottak, nem valósak. Álláspontja szerint egy NAV által is auditált, költségnorma
adatbázissal is rendelkező szoftverrel (pl. Helix) ellenőrizve a számítás egészen más eredményt mutat,
mint amit az egyesületi számítás hozott.
Végül a bizottság, összehasonlításképpen megismerve a Zöldpark Nonprofit Kft. zöldterület fenntartáshoz
kapcsolódó költségelszámolási gyakorlatát és szabályzatát, meghallgatva a pályázati eljárás hatályos
dokumentumainak az elszámolások értékelésével kapcsolatos szabályait, összességében arra az álláspontra
jutott, hogy a döntési javaslat első pontjában hiánypótlásra kötelezettek eleget tettek az elszámolási
kötelezettségeiknek és az elszámolásuk lezárható. A szavazásban általában egyhangú, míg a
Gyomaendrődi FC esetében csak 3 igen 1 nem tartózkodással támogatta a döntési javaslatot.
A második pont esetében az érintett nyilatkozatára és a szükséges dokumentumok hiányára tekintettel az
elszámolás azzal javasolja - egyhangú szavazással - lezárni, hogy a nem dokumentálható felhasználással
érintett összeget a támogatottnak vissza kell fizetnie.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, az az üzemanyag elszámolás, amit a bizottság tagjai egy
tömörített fájlban megkaptak egy programon lefuttatva egy 13 LE 9.7 KW-os teljesítményű fűnyíró
traktor használata során egy közepes teljesítményt figyelembe véve is fele mennyiségű üzemanyag
felhasználás jön ki. A NAV üzemanyag elszámolással kapcsolatos állásfoglalásához a Gyomaendrődi FC
is hozzá tud jutni, ahol mindenki számára érthetően elmagyarázzák, hogyan kell egy ilyen kötelező
elszámolást elkészíteni.
A maga részéről továbbra is fenntartotta, hogy a Gyomaendrődi FC elszámolása nem megfelelő.
Márjalaki József bizottsági elnök emlékeztetett, hogy a bizottság ülésén a Zöldpark Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy a Kft-nél hogyan történik az üzemanyag felhasználás – amennyit fogyaszt az adott gép
annyi üzemanyagot számolnak el. Ha ez Arnóczi képviselő úr szerint is járható, akkor számolják ki, hogy
az általa említett norma szerint a Zöldpark Kft gépei mennyi üzemanyagot használnak el, és a Helix
programmal nézzék meg, hogy a Kft. költségei helytállóak-e, vagy esetleg ők is rosszul gazdálkodnak az
üzemanyaggal.
Várfi András polgármester felkérte Fekete József ügyvezető urat reagáljon a Zöldpark Kft nevében az
elhangzottakra.
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Fekete József véleménye szerint, az, hogy a Zöldpark Kft neve ennek a témának a kapcsán szóba került,
annak az lehet az oka, hogy ezzel a testület azt bizonyítaná, hogy az említett szervezet elszámolása
összehasonlítva a Zöldpark Kft elszámolásával helyesnek ítélhető.
A Zöldpark Kft a tényleges felhasználást számolja el és könyveli- mit vettek, milyen traktorba, milyen
áron, milyen számlaszámon, ki az ügyfél, kitől vették, mikor történt a felhasználás, milyen mennyiségbe,
és hova. Ugyanakkor a gépüzemnaplóba nyilvántartják a felhasználást, - hova, mekkora területen ki
végezte el a munkát, és milyen géppel. Véleménye szerint ez a tényleges felhasználás szerinti elszámolás
helyes, ha bár ki ezt a módszert alkalmazza, azzal nem téved, bár az elszámolás történhet másként is, csak
szabályos legyen.
Arnóczi István János képviselő továbbra sem tudta elfogadni a Gyomaendrődi FC elszámolását. Ilyen
mennyiségű üzemanyaggal, amit kimutattak, akár minden nap le lehetett volna nyírni a sportpályákat.
Ennyi üzemanyaggal 47 ha területet meg lehet művelni a szántástól a betakarításig.
Poharelec László képviselő a maga részéről azt tartotta fontosnak, hogy a FC elvégezte azt a feladatot,
amire ezt a pénzt kapták. A füvet levágták, a meccseket lejátszották. Az, hogy ezt a feladatot milyen
módon végzete el, egy héten hányszor vágták a füvet, ahhoz a testületnek nincs köze. A testületnek ahhoz
van köze, hogy az adott pénzen a pályákat és annak környékét rendbe tartsák, de hogy azt a pénzt ők mire
költik, fűnyírásra, vagy locsolásra, a lényeg, hogy ha meghatároztuk számukra, mivel kell, hogy
elszámoljanak, akkor azt nekünk el kell fogadni. Ha a feladatot elvégezték, akkor vegyük tudomásul, hogy
a költségek közül ezeket a számlákat nyújtották be.
Márjalaki József bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a hiánypótlást nem
fogadják el, az elszámolást nem tekintik lezárttá, úgy ezeket a szervezeteket kizárják a 2013 évi pályázati
lehetőségből. Felelősségteljesen kellene dönteni, a Pénzügyi bizottság, bár nem egyhangúan, de elfogadta
a hiánypótlást, kérte a testületet, hogy hasonlóképpen döntsön.
Arnóczi István János képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a négy szervezet pénzügyi
elszámolásának hiánypótlásáról külön-külön szavazzanak.
Fülöp Zoltán képviselő véleménye szerint a Zöldpark Kft fűnyírási tevékenységét nem lehet összevetni
egy sportpálya fűnyírási tevékenységével. Egy sportpályát sokkal sűrűbben kell nyírni, mint a
közparkokat, mérkőzés előtt minden esetben le kell nyírni a sportpályát. Bár mennyire hihetetlen, de
függetlenül az időjárási viszonyoktól az idén már két alkalommal vágták le a sportpálya füvét.
Meg kívánta jegyezni, hogy az elmúlt években az egyesület számtalan helyre pályázott és nyert el
támogatást, melyek felhasználásáról az elszámolást minden esetben elfogadta a támogató hatóság.
Arnóczi képviselő úr figyelmébe ajánlotta azt a mondást, miszerint „élj úgy, ahogy ítélsz, vagy ítélj úgy,
ahogy élsz”
További észrevétel, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket elsőként Arnóczi
képviselő úr módosító javaslatáról szavazzanak, miszerint a négy szervezet pénzügyi elszámolásának
hiánypótlásáról külön-külön szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasította,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Arnóczi István János képviselő úr módosító
javaslatát, amely szerint a támogatást szolgáló alapok egyes kedvezményezettjei pénzügyi
elszámolásának hiánypótlásáról külön-külön szavazzon a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
A hozott döntésre figyelemmel a Polgármester az előterjesztett döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
1)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati
támogatási alapokból támogatást elnyert szervezetek hiánypótlás benyújtására kötelezettjei közül a
a) Gyomaendrődi Futball Club - Sport Alap pályázható és kötött keretére nyújtott támogatás,
b) Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület - egyéb célú támogatás,
c) KÖRÖS KAJAK SE - Sport Alap és Nagyné Perjési Anikó képviselői tiszteletdíj felajánlásból
nyújtott támogatás,
üzemanyag felhasználása elszámolásának a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet szerinti
bizonylatokkal alátámasztott hiánypótlását elfogadja és a támogatási elszámolást lezárttá
nyilvánítja.
2)
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítványnak az Ifjúsági Alapból nyújtott támogatás terhére
üzemanyag felhasználás célú elszámolását, a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelő
bizonylatok hiányában, szabálytalanná nyilvánítja és az Alapítványt 6.330 forint visszafizetésére
kötelezi. A támogatási elszámolást egyebekben lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Ingatlanhasznosítások
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta a Képviselő-testülete 2012. évben az önkormányzati vagyon
besorolásának áttekintésére albizottságot hozott létre azzal a céllal, hogy vagyonrendelet módosításához
javaslatot tegyen többek közt az üresen álló, funkció nélküli épületek üzleti vagyonba való átsorolására,
illetve hasznosítására.
A Képviselő – testület 2012. szeptemberi ülésén döntött a vagyonelemek besorolásáról.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából az üzleti vagyon kategóriájába lett átsorolva a
volt általános iskola, Sallai u. 2 és a napközi otthonos óvoda Fő út 85. alatti ingatlanok. A két ingatlan a
választások során szavazókörként funkcionál. Mindkét ingatlanban egyéb anyagok, eszközök vannak
tárolva. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 243. számú Egyesülete a Sallai u. 2. szám alatti ingatlan
udvarán lévő 2. számú épület egy helyiségét kívánja használatba venni.
Az ad-hoc bizottság további javaslata, hogy a Damjanich J. utca 1-2. szám alatt lévő tornaterem épület
kerüljön át a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából az üzleti vagyon kategóriába, és
legyen meghirdetve értékesítésre. A tornateremet jelenleg határozatlan idejű használati szerződés alapján
szabadidős sport céllal használják. Ugyanakkor a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájába
tartozó Határ Győző Városi Könyvtár épülete egyenlőre legyen kijelölve értékesítésre.
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A könyvtár ingatlan értékesítésének feltételeiről a Képviselő – testület később döntene. A könyvtár
épülete kiürítésre került, jelenleg üres.
Besorolás és hasznosítás szempontjából az alábbi épületeket javasolt megvizsgálni:
Az Jókai utca 6. szám alatti volt iskola alsó épületét a Gyomaendrődi Judo Klub kívánja hosszabb távon
használatba venni. A Fő út 81. volt iskolai épület jelenleg üresen áll.
A Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége 2013. február végével kiköltözött a
Mirhóháti utca 11. szám alatti épületből és garázsból.
Az épületek hasznosítása jellemzően bérbeadás, használatba adás vagy értékesítés útján történik.
Az épületek hasznosítására az előterjesztő az alábbi javaslatokat tette:
A Sallai u. 2. és a Jókai u. 6. szám alatti ingatlanok legyenek meghirdetve bérbeadásra. A volt könyvtár,
volt Munkaügyi Központ Kirendeltség és egyéb épület a volt kisegítő iskola a Fő út 85. volt óvoda
valamint a Damjanich J. utca 1-2. tornaterem ingatlanok legyenek meghirdetve értékesítésre nyílt
árversen.
A Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése előtt szükséges másik szavazókör kijelölése. A körzetben a
Térségi Szociális Gondozási Központ által használt Magtárlaposi utca 11-17. szám alatti intézményi
ingatlant lehet kijelölni szavazókörként.
A Pénzügyi bizottság támogatja a döntési javaslat elfogadását.
Iványi Lajosné képviselő megkérdezte, hogy a Hősök úton a Szakképző iskola által használt volt
kollégium épületének mi lesz a sorsa.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, még nem került vissza az önkormányzat tulajdonába, ha
ez megtörténik nyilván értékesítésre kerül.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, a Jókai u. 6. sz. alatti épület a Lélekkel a Körösök mentén
turisztikai pályázatban, mint fejlesztendő épület szerepel. Kérte, hogy amíg a pályázatról nincs végleges
döntés, addig feltételesen kapja meg a Judo Klub.
Poharelec László képviselő jelezte, amennyiben a Sallai u 2. alatti épületet sikerülne értékesíteni, akkor a
Galamb Egyesület másik épületet is szívesen elfogadna használatra. Kérte, hogy azokat az épületeket,
melyek üresen állnak azokat hirdessék meg értékesítésre, amelyiket megveszik, azt adják oda, mert az
állaguk egyre csak romlik, egyre több az eladó ingatlan, egyre nehezebben eladható.
Várfi András polgármester a Jókai u épület kapcsán megjegyezte, jelenleg tartalék listán van a pályázat,
meg van az esély arra, hogy támogatásban részesül. Amennyiben így lesz, akkor az épületet át kell adni
erre a célra.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester ismertette a döntési javaslatokat. Az első döntési javaslatban
a felsorolt ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból át minősítik forgalomképes üzleti
vagyonná.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzati feladat és hatáskör ellátás
megszűnése miatt a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdése,
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. §
(1), 8/A. § (1) bekezdései alapján az alábbi korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
ingatlanokat minősíti át forgalomképes üzleti vagyonná.
Sorszám
1
2
3
4
5

Az ingatlan címe
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50.
Gyomaendrőd, Jókai u. 6.
Gyomaendrőd, Fő út 81.
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11
Gyomaendrőd, Damjanich J. u. 1-2.

Helyrajzi szám
2424
68
6774
267/B/1-2; C/1
5008/1

Gyomaendrőd Város Képviselő – Testülete utasítja a jegyzőt, hogy az átminősítésre hozott döntés
alapján módosítsa Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3.
számú mellékletét.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A második döntési javaslatban a funkció nélkül maradt ingatlanok hasznosításáról döntenének.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – Testülete az önkormányzati feladat és hatáskör ellátás megszűnése
miatt funkció nélkül maradt ingatlanok hasznosításáról az alábbiak szerint dönt.
1. Gyomaendrőd, Sallai utca 2. ( 2020 hrsz. ), Gyomaendrőd, Jókai utca 6. ( 68 hrsz. ) ingatlanokat
kijelöli nyílt árverésen történő bérbeadásra.
2. Gyomaendrőd, Fő út 85. ( 3495 hrsz.), Gyomaendrőd, Fő út 81. ( 6774 hrsz. ), Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50. ( 2424 hrsz. ), Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. ( 267/B/1-2;C/1 hrsz. ),
Damjanich J. u. 1-2. ( 5008/1 ) ingatlanokat kijelöli nyílt árverésen történő értékesítésre.
3. Az árverés feltételeit be kell terjeszteni Képviselő – testületi ülésre.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Értékesítés a Hantoskerti utcában lévő vízparti közterület ingatlanból
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A testület a februári ülésén döntött arról,
hogy értékesíteni kívánja a Kulik Zoltán által bérelt, a Hantoskerti holtág partján lévő mintegy 200 m2
nagyságú területrészt. A döntés értelmében a testületnek most döntést kell hozni arról, hogy a megosztás
útján keletkező mintegy 200 m2 nagyságú területrészt kivonja a forgalomképtelen törzsvagyon
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kategóriájából, és átminősíti forgalomképessé, továbbá meg kell határozni a létrejövő területrész
értékesítésének feltételeit.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a döntési javaslatokat fogadják el.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester elsőként a közterületből történő kivonásról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és
a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 7.§(1), 8/A.§(1) valamint a 15.§(1) bekezdései alapján a Gyomaendrőd,
Hantoskerti utcában lévő, Kulik Zoltán által bérelt, az előterjesztéshez mellékelt értékbecslésben
feltüntetett vázrajz szerint megosztás útján keletkező mintegy 200 m2 nagyságú területrészt
kivonja a 883 hrsz.-ú összesen 400 m2 területű forgalomképtelen, törzsvagyont képező
közterületből.
Gyomaendrőd Város Képviselő –testülete utasítja a jegyzőt, hogy az átminősítésre hozott döntés
alapján módosítsa Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3.
számú mellékletét.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A következő döntési javaslat a létrejövő területrész értékesítésének feltételeiről szól. Kérte a képviselőket
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Hantoskerti utcában lévő, Kulik Zoltán által bérelt, 883
hrsz.-ú összesen 400 m2 területű közterületből megosztás útján keletkező mintegy 200 m2
nagyságú területrészt meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb Fajlagos
megjegyzés
kikiáltási ár
( Ft/m2 )
883-as
Gyomaendrőd, Hantoskerti utca közterület, 4.000
közterületből jön melyet Kulik Zoltán bérel.
létre
A terület nagysága: 200 m2.
A bérleti jogviszony lejárta: határozatlan
idejű.
A
területen
lévő
felépítményre
Gyomaendrőd Városi Tanács ideiglenes
építési engedélyt adott ki 1989-ben.
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Licitlépcső
( Ft )
100

A felépítmény Kulik Zoltán tulajdonát
képezi
1.
Az árverés időpontja: 2013. április 19-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza tanácskozótermében ( Gyomaendrőd, Selyem út 124. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban
szerepel. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2013. április 19-én de. 9.00-ig – a sikeres árverést
biztosító 50.000,- Ft összegű kauciót kell a Közös Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés
megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell a kaució befizetését.
5.
A kaució a Közös Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett kauciót a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes
árverező a döntése alapján szintén felveheti a kauciót a pénztárban, vagy kérheti annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a
nevére a kaució befizetésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
8.
A telekalakítási eljárás során felmerülő összes költséget a vevő viseli.
9.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését
követő 8 napon belül.
10. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki
5 évre, arra az esetre, ha a vevő ezen idő alatt értékesíti a területet. A visszavásárlási ár egyenlő az
eladási árral.
12. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Közös Hivatal Pénzügyi Osztályán lehet kérni,
írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a sikeres árverést
követően a telekalakítási eljáráshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Liget Fürdőbeszámolója az Utazás kiállításról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Utazás kiállításról készített beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Bizottság kérte,
hogy a GYÜSZ-TE 2013. májusi Pénzügyi Bizottsági ülésre készítsen beszámolót a 2012. évi
tevékenységéről, a felmerült költségek kimutatásával, és mutassa be a 2013. évi programtervet, annak
tervezett költség kalkulációjával.
Arnóczi István János képviselő gratulált a Fürdő vezetésének a gyomaendrődi képviseletért. Személye
volt az, aki a bizottsági ülésen is már hiányolta, hogy a GYÜSZ-TE nem vett részt Magyarország
legnagyobb utazási kiállításán, ami évente egyszer kerül megrendezésre. Mint ahogy a beszámolóban is
olvasható, a látogatók hiányolták, hogy a 2013. évi gyomaendrődi programokat csak szóban és azt is csak
részben tudták elmondani, mert nem állt anyag a rendelkezésükre. Információi szerint a GYÜSZ-TE nyert
egy 30 millió Ft-os pályázatot Gyomaendrőd reklámozására.
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Ez a kiállítás lett volna az első alkalom, ahol a GYÜSZ-TE megjelenhetett volna, és ott helyben
reklámozhatták volna városunkat és a 2013 évi programokat.
Vass Ignác a Liget Fürdő ügyvezetője kiegészítésként elmondta, a beszámoló készítés célja az volt, hogy
leírja a kiállításon töltött négy napnak a tapasztalatait. Meglehetősen nagy volt az érdeklődés
Gyomaendrőd iránt. Sokan azt sem tudták merre van Gyomaendrőd, ott mutatták meg az érdeklődőknek
térképen. Az összes nagyobb városi rendezvényt és a fürdőhöz kapcsolódó rendezvényeket el tudták
mondani a látogatóknak, de a többi kisebb nyári rendezvényről nem tudtak információval szolgálni. A
fürdő évek óta részt vesz ezen a kiállításon, és lehet, hogy közvetlen hozadéka nincs a részvételnek, de a
lényeg, hogy meg tudják mutatni, hol is van Gyomaendrőd, milyen lehetőségekkel tud szolgálni az ide
érkezőknek.
Poharelec László képviselő örült annak, hogy a fürdő részt vette ezen a kiállításon, ahonnan sok hasznos
információval tértek haza. A fürdő is tagja a GYÜSZ-TE-nek, így valamilyen szinten azt is képviselte.
Kérte a képviselőket, hogy jelen napirend kapcsán a fürdő beszámolójával foglalkozzanak, hiszen erről
szól az előterjesztés, és ne a GYÜSZ-TE-vel foglalkozzanak. Arról is lehet majd beszélni egy önálló
napirend keretében.
Javasolta, hogy fogadják el a beszámolót, továbbá kérte, hogy gondoskodjanak a Fürdő Felügyelő
bizottság tagjainak kiegészítéséről.
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke reagált a hozzászólásokra. A Pénzügyi bizottság ülésén nem volt
alkalma részt venni, de a készült jegyzőkönyv alapján Vass Ignác részéről elhangzott, hogy kellemetlen
helyzetbe voltak a kiállításon, mert nem tudták a városi programokat bemutatni. Hangsúlyozni kívánta,
hogy a Liget Fürdő is vásárolt a GYÜSZ-TE-től 20 db-ot a városi programokat tartalmazó dossziéból, és
mint ahogy elhangzott a Fürdő is tagja az Egyesületnek, de az elmúlt évben csupán egy alkalommal vett
részt választmányi ülésen. Hangsúlyozta továbbá, hogy a város honlapján a turizmus alatt minden
turisztikával kapcsolatos információ megtalálható. Szomorúnak tartotta, hogy ilyen felkészültséggel vett
részt a fürdő ezen a kiállításon.
Arnóczi képviselő úr hozzászólására reagálva, pontosítani kívánta, hogy a GYÜSZ-TE a TDM
szervezetek fejlesztésére benyújtott pályázaton nyert el 37 millió Ft-ot, melyet további 6 millió Ft saját
erővel egészítettek ki.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a költségvetés tárgyalásakor a 4 millió Ft-ot nem a Sajt és Túrófesztivál,
illetve a Halfőző versenyre hivatkozással kérte a szervezet. Ez a 4 millió Ft az önkormányzat TDM
szervezetbeli tagdíját jelenti, amit jogszabály ír elő. Az említett két rendezvényre külön támogatás van
megállapítva, ami az önkormányzat és a szervezet közötti megállapodásban külön pontban szerepel.
Téves továbbá az a felvetés, hogy a pályázat benyújtásakor előleget kért a szervezet. Ez nem igaz.
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban Arnóczi úr úgy nyilatkozott, hogy dühíti az, hogy az elmúlt évben
6.5 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be. Az előző években viszont ettől még több folyt be, 2012-ben
mióta működik a GYÜSZ-TE több volt a bevétel, több volt a vendégéjszakák száma, mint 2011-ben.
Jegyző úr részéről a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a fürdő felajánlotta a segítségét a GYÜSZ-TE-nek
a kiállítással kapcsolatban, hívta őket, hogy vegyenek részt. Ez nem igaz. Az tény, hogy a GYÜSZ-TE
nem vett részt a kiállításon, erről az elmúlt évben döntést is hoztak, hogy nem kívánnak részt venni. Ezt a
döntésüket akkor szakmai irányultság alapján hozták meg. Ma Gyomaendrődön mintegy három év óta
nincs olyan vállalkozó, aki nem tudná, hogy az utazás kiállítás nem ér semmit, kidobott pénz az ablakon.
A statisztikák alapján 2012-ben Magyarországon a belföldi utazások során használt információszerzés 85
%-ban az interneten keresztül történik, míg az utazás kiállításokon 1.3 %-ban. Ez az arány azért
önmagáért beszél. Az idei évben az utazási kiállítás % -a az 1 % alá fog csökkenni. A vendégéjszakák
szempontjából sem volt tapasztalható növekedés azoknál, akik részt vettek az utazás kiállításon. De ugyan
ez igaz a fürdő látogatottságára is, nem növekedett, hiába voltak ott minden kiállításon.
Lezárva a hozzászólását bemutatta a jelenlévőknek a GYÜSZ-TE új TDM menedzserét, Varga Dorottyát,
aki március 1-től főállásban vesz részt a munkában.
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Varga Dorottya bemutatkozásként elmondta, a TDM-mel már 2007 óta foglalkozik. Két diplomával
rendelkezik, idegenforgalmi és szálloda szakon végzett Szolnokon, majd mesterképzés keretében
egyetemi végzettséget szerzett. A TDM iránti elkötelezettsége azóta is töretlen, doktori képzés keretében
tovább kutatja. Ezért is örült annak, hogy az elmúlt évben kapcsolatba került a GYÜSZ-TE-vel és ezt a
gyakorlatba is átültesse. Minden erejével és kapcsolati tőkéjével azon van, hogy Gyomaendrőd turizmusa
felfelé íveljen egy töretlen növekedést tudjanak hozni, mint eredményt.
Gyuláról érkezett, szakmai pályafutása egy szállodában kezdődött, értékesítési vezetőként és abból a
pozícióból került ide főállásba. Készséggel és nyitottan állnak rendelkezésére bármilyen turizmust érintő
kérdésben, együttműködésbe.
Arnóczi István János képviselő továbbra is azon a véleményen volt, hogy felelőtlenség volt a szervezet
részéről, hogy nem vett részt Magyarország legnagyobb utazási kiállításán.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában lezárta a témát és felkérte a képviselőket, hogy
fogadják el a fürdő beszámolóját az utazás kiállításról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Utazás kiállításról
készített beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Beszámoló benyújtott pályázatokról
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az Önkormányzata 2013. I. negyedévben az alábbi pályázatokat nyújtotta be:
Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése napelemes rendszer kiépítésével, ami a
Térségi Szociális Gondozási Központ 3 épületét érinti. Összes költség: 46.403.045.- Ft, igényelt
támogatás: 39.442.588.- Ft, támogatási intenzitás: 85 %, saját erő: 6.960.457.- Ft.
Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével. A pályázat Varga Lajos Sportcsarnokot valamint a Családsegítő Központ és a Tűzoltóság Fő
út 2. alatti épületeket érinti. Saját erő mértéke 7.591.425.- Ft.
Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével a gyomaendrődi nevelési-oktatási
intézményekben. A pályázat a Kis Bálint Általános Iskola és a Kistérségi Óvoda épületeit érinti. Saját erő:
6.404.834.- Ft.
Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal. A pályázat a Kner Imre Gimnázium és a Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola épületeire
vonatkozik. Saját erő: 6.997.751.- Ft
Városi közintézmények komplex épületenergetikai fejlesztése Gyomaendrődön. A pályázat a Közös
Önkormányzati Hivatal Selyem u. 124. sz. alatti valamint a Kossuth u. 9. sz. alatti Művelődési Ház
épületeket érinti. Saját erő: 26.027.516.- Ft
A felsorolt pályázatokról még nem érkezett befogadó nyilatkozat.
Az alábbi pályázatok 2012. évben kerültek benyújtásra, azonban státuszukról már ez évben, vagy a 2012.
évi beszámoló elkészítése után érkezett értesítés.
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas
kisgyermekkori nevelés feltételeinek biztosításához. Forráshiány miatt a pályázat nem részesült
támogatásban, tartalék listára került.
Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája
tükrében címmel benyújtott pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő volt, azonban forráshiány miatt
nem részesülhetett támogatásban. Tartaléklistáról csökkentett költségvetéssel támogatható. A pályázatot a
GYÜSZ-TE készítette el, az önkormányzat részéről szükséges adatokat, dokumentumokat szolgáltattuk.
Egészséges életmódra való nevelés, és stresszkezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban című
pályázat forráshiány miatt támogatásban nem részesülhetett, tartaléklistára került.
Folyamatban lévő beruházások a Kistérségi Iroda Közreműködésével a Gyomaendrőd szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése.
Várfi András polgármester a beszámoló kapcsán kiemelte, hogy az első négy pályázat bár különböző a
címük, de mindegyikük az alternatív energia használatot jelentő pályázatok. Az épületek tetején
elhelyezett napelemekkel egy oda-vissza mérőórával lehetőség van arra, hogy a megtermelt energiát az
adott intézményben használják fel. A pályázatokat egy budapesti cég készítette, mindegyikről megérkezett
a befogadó nyilatkozatról szóló értesítés, bízunk abba, hogy mindegyik sikeres lesz.
A Városi közintézmények komplex épületenergetikai fejlesztése Gyomaendrődön című pályázat összes
költsége 173.516.774.- Ft. Támogatási intenzitás: 85 %. Erről a pályázatról meg nem kaptunk írásos
értesítést. Ez egy fontos pályázata a városnak.
A „ Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai pályázat tartalék listán van, de még visszahozható.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi iroda pályázatokról szóló
beszámolóját.
Határidő: 2013. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázatokról beszámoló
Betkó József bizottsági elnöktájékoztatásul elmondta, önkormányzatunk 8 másik település
önkormányzatával együtt konzorciumban, Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás néven pályázatot nyújtott be a „Települési szeméttelep-rekultivációs program a
Körös-szögben” című projektre 2010-ben. A projektben részt vevő települések: Békéscsaba Megyei Jogú
Város, Csabacsűd Nagyközség, Csárdaszállás Község, Gyomaendrőd Város,Kétsoprony Község,
Kondoros Nagyközség, Körösladány Város, Szabadkígyós Község és Szarvas Város Önkormányzata.
A projekt összköltsége 1.383.624.207,- Ft, megvalósítását az Európai Unió a kohéziós alap
társfinanszírozásával 100%-ban támogatja.
A projekt célja, hogy a szabálytalanul lerakott hulladékok környezeti elemekre gyakorolt káros hatásainak
megszüntetésén túl, a szemétlerakó telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti állapotot
megközelítő műszaki feltételek kialakítása megtörténjen.
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A kivitelező 2012 májusában megkezdte a tényleges munkavégzést. A munkálatok során megtörtént a
hulladéktest rendezése, prizmázása, a környező ingatlanokra lerakott illegális hulladéklerakók
felszámolása, a hulladéktest szigetelése, takarása és gyepesítése. Elkészült a depónia övcsatornája és a
kerítés is.
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. november 21-én megkezdődött. Az eljárás során felfedett néhány
kisebb hiányosság kijavítása után a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárolt.
2013 januárjában megnyitásra került az üzemelési napló.
A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére önkormányzatunk 5 másik település
önkormányzatával együtt konzorciumban, Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulása néven nyújtott be
pályázatot 2008-ban.
A projektben résztvevő települések önkormányzatai: Csabacsűd Nagyközség, Gyomaendrőd Város,
Kardos Község, Kondoros Nagyközség és Szarvas Város.
A tervezett beruházás műszaki tartalma Gyomaendrődre vonatkozóan – a szemétszállítást a jövőben erre a
műszaki tartalomra kell építeni: 5 db 4 konténeres gyűjtő sziget, 5 db gyűjtő sziget építés, 50 db 1100 l
komp.hull. gyűjtő konténer, 1 db 16 m3-es szelektív hull. gy. jármű, 1 db komposzt aprító és forgató, 1 db
hidraulikus homlokrakodó, 986 db Bio-kuka 240 l-es, 800 db házi komposztáló, 80 db háztartási
komposztáló 400 l-es, 20 db háztartási komposztáló 1000 l-es, 1 db válogató rendszer (500 t/év/műszak)
A projekt nettó finanszírozású, ezért a költségekhez tartozó Áfát is a kedvezményezetteknek kell vállalni,
ezáltal az Önkormányzatra háruló teljes önerő összege 55.004.531 Ft.
A pályázat nettó 358 036 601 Ft támogatást nyert. A projektmenedzsment a közeljövőben előkészíti a
támogatási szerződés aláírását, ezt követően megindulhatnak a tervezési és közbeszerzési munkák.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a társulás keretében hulladékgazdálkodással
kapcsolatos pályázatokról szóló beszámolót fogadja el.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos
pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Tájékoztatás az Ignácz Kft. kérelmének ismételt elbírálásáról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottság több alkalommal is tárgyalta az Ignácz
Kft Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott támogatással kapcsolatos kérelmét, melyben a kft. kérte a
fennálló tartozás elengedését mivel annak megfizetése a cég további működőképességét veszélyeztetné. A
bizottság a február 7-i ülésén tárgyalt újra a kérelmet és azt a döntést hozta, hogy egy jogi szakértő
véleményének megkérése után alakítja ki álláspontját és hoz döntést. A hivatal Dr. Varga Imre ügyvédet
kérte fel szakvéleményének elkészítésére.
A Bizottságot, a 2013. március 19-i ülésén, a szakvéleményben foglaltak figyelembevételével
újratárgyalta az Ignácz Kft. kérelmét és 3 igen 1 nem szavazat mellett azt a döntést hozta, hogy elengedi
az Ignácz Kft. 1.315.447 Ft összegű, a Vállalkozásfejlesztési alapból kapott támogatás visszavonásából
eredő kamattartozását, a kibocsátott fizetési meghagyás 99.450 Ft összegű eljárási díjának a megfizetése
mellett.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, mi volt az Ügyvéd úr véleménye.
Poharelec László képviselő köszönte a bizottságnak, hogy ezt a döntést hozta. Az előterjesztésből
valóban hiányzik az Ügyvéd úr szakvéleménye, de személyének volt szerencséje azt olvasni. A
szakvélemény lényege, hogy a képviselők ne csak beszéljenek, hanem döntést is hozzanak. Kérte a Jegyző
urat, hogy a bizottsági illetve testületi ülésen figyelmeztesse a képviselőket, hogy ne csak beszéljenek
témáról, hanem döntést is hozzanak. Bízott abba, hogy ez a téma ezzel a döntéssel végérvényesen lezárul.
Egyéb hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket fogadják el a Pénzügyi bizottság
döntéséről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját az Ignácz Kft. kérelmének
ismételt elbírálásáról, mely szerint a Bizottság elengedi a Kft. 1.315.447 Ft összegű, a
Vállalkozásfejlesztési alapból kapott támogatás visszavonásából eredő kamattartozását, a
kibocsátott fizetési meghagyás 99.450 Ft összegű eljárási díjának a megfizetése mellett.
Határidő: azonnal
29. Napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, 2012. évi CLXVII. Törvény rendelkezik arról, hogy
helyi önkormányzat által elnevezhető közterület illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a
közterület neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását.
A képviselő-testület az Ügyrendi bizottságot bízta meg, hogy vizsgálja meg, hogy a törvényben foglalt
tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely közterület elnevezés. Ugyanakkor felhatalmazta a
bizottságot, hogy a felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat összeállításhoz szakértőket vonhat be és szükség
esetén beszerezheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
A bizottság a feladat végrehajtása létrehozott egy a bizottság elnökéből továbbá a helytörténet,
történettudomány, közigazgatás, vallási és egyéb területen jártas szakértőkből álló tanácsadó testületet,
amelynek átadta a tárgyban eddig keletkezett dokumentumokat, kérelmeket és információkat. A tanácsadó
testület 2013. március 25-én megtartott ülésén számba vette azokat a közterület neveket, amelyek
vélhetően nem felelnek meg a Törvény rendelkezéseinek. A megalapozott döntés meghozatal érdekében
szükségesnek látja, hogy a Képviselő-testület a tanácsadó testület javaslatában szereplő közterület
nevekről szerezze be az MTA állásfoglalását.
Felkérte Arnóczi István János képviselő urat, mint a tanácsadó testület egyik tagja, hogy mely utcák és
miért azok lettek kijelölve.
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Arnóczi István János képviselő elmondta, az ad-hoc bizottság 18 utca közterület nevét tartotta
aggályosnak, ezekről javasolja kikérni az MTA állásfoglalását.
Ezek az utcák: B Molnár Imre utca, Dobi István utca, Fürst Sándor utca, Hámán Kató utca, Kiss Lajos
üdülőtelep, Korvin Ottó utca, Kulich Gyula utca, Martos Flóra utca, Micsurin utca, Október 6. lakótelep,
Polányi Máté utca, Rózsa Ferenc utca, Ságvári Endre utca, Sallai Imre utca, Sebes György utca, Szabó
Ervin utca, Tokai Ferenc utca és a Zalka Máté utca.
A híradások szerint a Dobi I, Fürst S, Hámán Kató, Korvin Ottó, Kulich Gy, Ságvári E, Sallai I, Zalka M
közterületek elnevezéséről az MTA már pozitív állásfoglalást adott. A többi kérdéses utcanevekkel együtt
ezeket is újra beküldték az MTA-hoz.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kiegészítésként elmondta még, hogy az Ad-hoc bizottság
javasolta továbbá, hogy Gyomaendrőd múltjának jeles alakjai, vagy az érintett terület történetileg
közismert helyi földrajzi nevének felhasználásával vagy hazánk nagyjai emlékének megörökítésével
kerüljenek módosításra kellő előkészítést és egyeztetést követően. Ez azt is jelenti, hogy a képviselők az
érintett lakososokkal kapcsolatba fognak kerülni.
Betkó József megkérdezte a Bacsó B, Somogyi B utca nevekkel kapcsolatban van-e már az MTA –nak
állásfoglalása.
Arnóczi István János képviselő válaszolva elmondta, igen az MTA ezeket a neveket levette a
névjegyzékről.
Poharelec László képviselő kérte, hogy a hivatal honlapján folyamatosan jelenjen meg ennek a 18
utcának a neve, hogy a lakosság tájékozódni tudjon, melyek az utcák, ahol esetleg névváltozásra kerülhet
sor, feltüntetve, hogy melyekkel kapcsolatban hozott már az MTA állásfoglalást.
A képviselők meg fogják tartani a lakossági fórumokat.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mi történik akkor, ha ezeket az utcaneveket nem változtatják
meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, amennyiben az önkormányzat a törvény adta
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kormányhivatal jogosult dönteni.
Betkó József megkérdezte, készül-e kommentár az utcanevek mellé, amelyekről kérik az MTA
állásfoglalását.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök válaszolva elmondta, igen különösen, amelyek helyi
sajátosságúak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester kérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt tilalom végrehajtása érdekében a
tárgyban eddig keletkezett dokumentumok áttekintése alapján megállapította, hogy a:
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1. B Molnár Imre utca
2. Dobi István utca
3. Fürst Sándor utca
4. Hámán Kató utca
5. Kiss Lajos üdülőtelep
6. Korvin Ottó utca
7. Kulich Gyula utca
8. Martos Flóra utca
9. Micsurin utca
10. Október 6. lakótelep
11. Polányi Máté utca
12. Rózsa Ferenc utca
13. Ságvári Endre utca
14. Sallai Imre utca
15. Sebes György utca
16. Szabó Ervin utca
17. Tokai Ferenc utca
18. Zalka Máté utca
közterület nevek, vélhetően nem felelnek meg a Törvény rendelkezéseinek.
A kétségeket kizáró és megalapozott döntés meghozatala érdekében szükségesnek látja, hogy a
Képviselő-testület a javaslatban szereplő közterület nevekről szerezze be az MTA állásfoglalását.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester szólt arról, hogy az Endrődiek Baráti Köre kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, melyben kéri a hozzájárulását, hogy a Nagylaposi településrész 46-os út és a Tóth Árpád utca
által határolt területet, - a nagylaposi Tanár-diák szobornak is helyet adó parkot – Marton Gábor tanár
úrról, városunk Díszpolgáráról elnevezhessék. A névadó ünnepséget a Rózsahegyi Napok keretében
szeretnék megtartani. Kérte a képviselőket támogassák a kérelmet, szavazzák meg, hogy ez a tér Márton
Gáborról legyen elnevezve.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a kezdeményezéssel egyet lehet érteni, de a testület döntéséről ki
kell kérni a Földrajzinév-Bizottság véleményét és csak annak megérkezését követően lehet a teret
végérvényesen elnevezni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta a kérelmet és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az Endrődiek Baráti Köre civil szervezet
kezdeményezését, hogy Gyomaendrőd Nagylapos egyéb belterület 7502/1 hrsz-ú közút közterület
(természetben térként funkcionáló zöldterület), ahol korábban már Márton Gábor, városunk
díszpolgára emlékét őrző kopjafa áll, 2013. május 12-től a Márton Gábor tér nevet viselje.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elnevezés kérdésében kérje ki a Földrajzinév- Bizottság
véleményét.
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Határidő: 2013. május 11.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester ismételten javaslatot tett a Fürdő Felügyelő bizottság tagjának
személyére. Javasolta Vaszkó Sándorné Rácz Margit Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 33/1. sz. alatti lakost
megválasztani. Mint emlékezetes Fekécs László összeférhetetlenség miatt lemondott a bizottsági
tagságáról. Az elmúlt testületi ülésen Arnóczi István János képviselő személyére tett javaslatot a
képviselő-testület minősített többségű szavazat hiányában nem fogadta el.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. Felhívta a figyelmet,
hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2006. évi IV. tv. 33. § 36. § valamint a 2009. évi
CXXII. tv. 4. §-ban foglaltakra figyelemmel a Gyomaendrőd Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Vaszkó Sándor Imréné (Rácz Margit Erzsébet, sz:
Endrőd, 1952.01.20., An: Sztahó Margit) 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. utca 33/1. szám alatti
lakost 2013. március 29. napjától 2014. november 30-ig terjedő időre.
A Képviselő-testület a tiszteletdíját havi bruttó 30.000 Ft/fő, azaz Harmincezer Ft/hó összegben
állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendeli az alapító okirat módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak
változása miatt.
Határidő: azonnal
Márjalaki József bizottsági elnök jelezte, hogy a Vásártéri ltp-en nagy gondot okoz a belvíz elvezetése. A
közmunka program keretében találjanak megoldást a problémára.
Poharelec László képviselő csatlakozott a fenti felvetéshez. Az endrődi településrészen a Fő út mellett is
sok a megálló víz a járdákon. Kérte, hogy erre is figyeljenek oda, a vizet vezessék le a járdáról.
Lakossági jelzésre felvetette, hogy a hivatalban az ügyfélfogadási időt úgy kellene kialakítani, hogy az a
lakosság megelégedését szolgálja. Próbálják meg a többi a városban lévő hivatal ügyfélfogadási idejéhez
igazítani, lehetőség szerint a lakosok egy napon mindenhol tudjanak ügyet intézni.
Megkérdezte, hogy a bizottsági ülésekre miért kell tv felvétel.
További felvetése volt az ülésekről készült jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, hogy fölöslegesnek tartja
ezekről a hosszú és viharos ülésekről jegyzőkönyvet készíteni, amikor azokat nem igazán olvassák el, és
igen komoly hibák is belecsúsznak. Amennyiben lehetőség van rá, szűkítsék le ezeket a jegyzőkönyveket,
azok csak a hozott határozatokat tartalmazzák. A hang és képanyag mindenkinek rendelkezésére áll.
Ezáltal a hivatalnak is könnyebb lesz a munkája.
Marton Dániel képviselő a Vásártéri ltp belvíz elvezetéssel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a Városüzemeltetési osztály vezetőjével tartottak bejárást ez ügyben. Igyekeznek megoldást találni ezekre
a problémákra.
Meg kívánta jegyezni, hogy a lakóingatlanok közvetlen környezetében a víz elvezetéséről az ingatlan
tulajdonosnak kell gondoskodni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a E-On kedd délelőtt csütörtökön délután fog
ügyfélfogadást tartani az önkormányzati hivatalba.
Az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási ideje eredetileg a Járási Hivatal ügyfélfogadási idejéhez
illeszkedett, azonban a járási hivatal később minden napra kiterjesztette az ügyfélfogadási idejét. Az
önkormányzati hivatal ügyfélfogadás ideje kellően közzé lett téve, az ügyfelek által kitöltött ügyfél
elégedettségi kérdőívben az ügyfélfogadás idejével kapcsolatbab kifogás nem érkezett. A jelenlegi hivatali
létszám az ügyfélfogadási idő bővítését nem teszi lehetővé.
A jegyzőkönyvek készítésével kapcsolatos felvetésre ismertette az Mötv. 52. § (1) bekezdését, mely
tételesen meghatározza, hogy a jegyzőkönyvnek mit kell tartalmazni. Megjegyezte, hogy átlagban 50-100
oldalnyi jegyzőkönyvet kell a jegyzőkönyvvezetőknek elkészíteni egy-egy ülésről. Havonta több testületi
és bizottsági ülés jegyzőkönyve készül. Az egy esetben előfordult pontatlanságért a szükséges felelősségre
vonást megtette, így valótlan azt a következtetést levonni, hogy pontatlanok a jegyzőkönyvek. Sem a
Kormányhivatal sem pedig a hitelesítők a jegyzőkönyvek tartalmával kapcsolatban nem vetettek fel
problémát, az esetek többségében a jegyzőkönyvezetők pontosan készítik a jegyzőkönyveket.
Változatlanul szükségesnek tarja, hogy legyenek jegyzőkönyv hitelesítők, mert minden esetben kontrolt
jelenteknek a hivatali munka számára.
Szólt még arról, hogy a képviselő-testület és a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési
szabályzata tervezetét megküldték a képviselő-testület számára, kérte, hogy tanulmányozzák azokat. Az
április havi testületi ülésre kerülnének beterjesztésre.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök jelezte, hogy az Öregszőlői lakosok kérték, hogy amennyiben
lehetséges a csütörtök délelőttöt iktassák be az ügyfélfogdás rendjébe, hogy az Endrődi piaci napon
tudjanak ügyet intézni a hivatalba.
Jelezte továbbá, hogy a hivatalba gondoskodjanak egy mozgáskorlátozott feljáró kialakításáról.
Poharelec László képviselő megjegyezte, a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban felvetésével nem kritizálni,
hanem könnyíteni szerette volna a jegyzőkönyvvezetők munkáját.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, az ügyfélfogadási idő más időpontra történő átütemezését
meg lehet vizsgálni. A mozgáskorlátozott feljáró kialakítására megvannak a tervek, és a jó idő beálltával
azt el fogják készíteni.
További bejelentés nem volt, a Polgármester mindenkinek Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánt és a
nyilvános ülést bezárta.
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