Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
10/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 2-i üléséről az Új Városháza
üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Márjalaki József,
Nagyné Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi
László, Enyedi László osztályvezetők,
Dr. Timár Andrea a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese,
Intézmények vezetői, érdeklődő állampolgárok,
Az egyes napirendi pont megtárgyalásánál érintett meghívottak,
Jakucs Mária, Csikós Anikó jegyzőkönyvvezetők

Ülés időtartama: 13.51 - 17.29
Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Dr. Timár Andreát a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, Jegyző urat,
Aljegyző urat a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőket. Köszöntötte azokat az érdeklődőket, akik a
helyi tv keresztül kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
12 fős testületből jelen volt 8 fő. Jelezte távolmaradását Arnóczi István János, Lehóczkiné Timár Irén és
Marton Dániel képviselő, Poharelec László képviselő valószínűleg késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni. Megkérdezte, van-e kiegészítés,
eltérő javaslat?
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Iványi Lajosné képviselő javasolta, hogy a 12. napirendként szereplő Dr. Katona Piroska házi
gyermekorvos kérelem vegyes praxis kialakításával kapcsolatos előterjesztést vegyék le a napirendről. Az
előterjesztésben szereplő döntési javaslat is erről szól, valamint a Doktornő is azt kérte, hogy a kérelmet
ne tárgyalja a testület.
Várfi András polgármester egyéb javaslat hozzászólás nem volt, egyetértve a Képviselő asszony
javaslatával, az ülés napirendjét azzal a változtatással javasolta meghatározni, hogy a 12. napirendet
leveszik napirendről, az nem kerül megtárgyalásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról
2. Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
3. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
5. Rendelet alkotás a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
6. Gázbeszerzés 2013-2014 Bíráló Bizottság felállítása
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
8. Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
9. 2013. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
10. 2013. évi támogatást szolgáló alapok Pályázati Útmutatójának módosítása
11. Dr. Varga Géza házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
12. Gyomaendrődi szennyvíztisztító beruházásról beszámoló (forrásösszetétel, közbeszerzések,
megbízások teljesítése, stb.)
13. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadása
14. A Liget Fürdő kérelme
15. A Gyomaközszolg Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
16. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
17. Gyomaközszolg üzletrész értékesítés
18. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
19. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása felé tagdíj befizetési kötelezettség teljesítése
20. Hozzájárulás megadása Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása munkaszervezetei feladatai ellátására
21. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda jövőbeni fenntartására vonatkozó
döntések meghozatala, társulási megállapodás módosítás
22. Körösi Halász Szövetkezet haszonbérleti szerződésének módosítása
23. Gyomaendrőd Város Településrendezési terve 4. sz. részleges módosítása leállítása
24. Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos
megállapodások
25. Belvíz III. szerződésmódosítások
26. Közterület elnevezése
27. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelme
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28. Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
29. Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről
30. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012.
közhasznúsági jelentéséről
31. Beszámoló az oktatási vagyon átadás átvételéről valamint a működtetéséről
32. Beszámoló a belvizes beruházásokról
33. A Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásokról szóló beszámoló
34. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
35. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedévi működéséről beszámoló
36. A Zöldpark Kft. utasítás keretében végzett feladatairól beszámoló
37. Bejelentések

évi

Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján
az alábbi napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület:
1. „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” Elismerő Oklevél adományozása
2. „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. „Gyomaendrőd Város Sportjáért” Elismerő Oklevél adományozása
Az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeivel kapcsolatban elmondta, sok program és esemény volt a
városban, melyekről a Tv és a sajtó részletesen beszámolt, így azokról mindenki értesülhetett.
Az április havi soros ülés a mai napon került megtartásra, mivel az ülés terv szerinti április 25-én
szabadságon volt.
Megkérdezte Alpolgármester urat, képviselő-testület tagjait van-e napirend előtti bejelentésük,
hozzászólásuk.
Az érintettek részéről hozzászólás nem volt, szót kért Dr. Timár Andrea a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezető helyettese.
Dr. Timár Andrea a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által indított és EU forrásból
finanszírozott projektről adott tájékoztatást.
A projekt elnevezése „ a Jól menő vállalkozásokért.” A célja, hogy egy jó gazdasági projekttel rendelkező,
vállalkozni kívánó álláskereső részére biztosítsa azt a lehetőséget, hogy kipróbálhassa ezt a tevékenységet
anélkül, hogy a vállalkozóvá válás kezdeti nehézségeit viselnie kellene. A projekt 18 hónapos, két
szakaszból áll. Az első szakaszban a bevonásra kerülő 60 főből legalább 36 főnek lehetősége lesz a
képzési programon részt venni. A képzés során felkészítik őket a vállalkozó létre, hasznos információkat
gyakorlat orientált módon fognak velük megosztani. A képzés időtartamára a résztvevők keresetpótló
juttatásban részesülnek, amelynek összege bruttó 75.500 Ft.
A képzést követően annak sikeres elvégzése során lehetőségük lesz arra, hogy kockázatmentesen
kipróbálják azt a tevékenységet, amit vállalkozóként szeretnének folytatni. A tevékenységet saját maguk
végzik, de nem a saját nevükben.
A második szakaszban a bevont 60 főből legalább 20 fő kerül kiválasztásra, akik már saját maguk és a
saját nevükben fogják ezt a gazdasági tevékenységet végezni. Ehhez 6 hónapon keresztül bruttó 98.000 Ft/
hó összegben a Munkaügyi Központ vállalkozóvá válási támogatást biztosít. További 10 fő pedig
alkalmazottként próbálhatja ki a képzés során megszerzett tudást. Az alkalmazottak után 6 hónapon
keresztül bértámogatás biztosít majd a Munkaügyi Központ.
A résztvevők a program teljes ideje alatt személyre szabott mentori segítségnyújtásban részesülnek.
A programra olyan regisztrált álláskeresők jelentkezését várják, akik egy életképes, gazdasági projekt
elindításához szükséges tervvel, az ahhoz szükséges szakképesítéssel rendelkeznek. Elsősorban hölgyek
jelentkezését várják.
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A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Gyomaendrődi Járási
Hivatal Munkaügyi Központjában személyesen vagy a 386-705 telefonszámon Botosné Feuwerker
Ágnestől. Még a jövő hét folyamán várják a jelentkezőket.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megadta a hozzászólás lehetőségét Dr.
Weigert József helyi lakosnak.
Dr. Weigert József panasszal élt, miszerint az Új Városháza épületében elhelyezett könyvtárba történő
látogatásának ideje alatt valaki kiszúrta a kerékpárja gumiját, pedig azt a hivatal kerékpár tárolójába a
dolgozók kerékpárja közé helyezte el. Más olvasó is panaszkodott hasonló esetről. A dolgozók
kerékpárjával viszont ilyen nem történt. A város Polgármestere nem tudja biztosítani a biztonságos
kerékpártárolás lehetőségét. A könyvtár pedig üres, ennyi erővel kivihették volna Póhalomra is a
könyvtárat. Várfi András nem alkalmas polgármesternek, meghaladja a képességeit, amihez eddig
hozzányúlt minden káoszba fulladt. Alattomosan kicsinyes civakodásokba, mesterkedésekbe bocsátkozik.
A gyomai községházát is elveszítettük. Akadályozza a demokrácia érvényesülését. Mindezért felszólította,
hogy mivel feladatát nem tudja ellátni, mondjon le.
Egyéb napirend előtti hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testületi döntések végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a beszámolót elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
az
593/2012.(X.25.);
602/2012.(XI.19.);
633/2012.(XI.29.); 718/2012.(XII.20.); 14/2013.(I.31.); 19/2013.(I.31.); 23/2013.(I.31.);
26/2013.(I.31.);
54/2013.(II.14.);
55/2013.(II.14.);
68/2013.(II.28.);
69/2013.(II.28.);
70/2013.(II.28.);
71/2013.(II.28.),
75/2013.(II.28.);
84/2013.(II.28.);
86/2013.(II.28.);
88/2013.(II.28.);
89/2013.(II.28.);
90/2013.(II.28.);
91/2013.(II.28.);
92/2013.(II.28.);
101/2013.(III.28.); 102/2013.(III.28.); 103/2013.(III.28.); 106/2013.(III.28.); 107/2013.(III.28.);
108/2013.(III.28.) , 109/2013.(III.28.); 110/2013.(III.28.) , 111/2013.(III.28.) , 112/2013.(III.28.)
,113/2013.(III.28.) ; 114/2013.(III.28.); 115/2013.(III.28.); 116/2013.(III.28.); 118/2013.(III.28.);
119/2013.(III.28.); 120/2013.(III.28.) ; 123/2013.(III.28.); 132/2013.(III.28.); 133/2013.( III.28.);
134/2013.(III.28.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Április hónapban 25 és 26-án
volt szabadságon. Személyes érintettsége miatt kérte a képviselő-testületet zárja ki a döntéshozatalból,
majd vegye tudomásul a beszámolóját.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a szabadság
alakulásáról adott tájékoztatója döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal – Polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester
szabadságának alakulásáról adott tájékoztatóját, amely szerint 2013. április 25 és 26-án 2 nap
szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról
Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az Államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a
polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletében olvasható. A pénzügyi bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
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 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati
rendelettel megállapított 2012. évi költségvetésének zárszámadását 3.169.507 ezer forint bevétellel és
3.000.864 ezer forint kiadással jóváhagyja.
2. § A bevételek 3.169.507 ezer forint összegű teljesítését forrásonként az 1., 1/a. és 1/b. melléklet
tartalmazza.
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3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.567.647 ezer forint,
címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2., 2/a. és 2/b. melléklet szerint.
4. § Az önkormányzati felújítások összege 35.833 ezer forint, részletezése a 3. melléklet alapján.
5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 395.763 ezer forint, címenként,
alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes
beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat 2012. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának
alakulását a 7. melléklet részletezi.
7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát a 8. melléklet
tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet
tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak
teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét
a 11. melléklet mutatja.
11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített
mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint
elfogadja.
12. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely
vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.132.706 ezer forintban állapítja meg.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített
kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet
tartalmazza.
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben képződött pénzmaradványát önálló
költségvetési szervenként a 17. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:
a) 4. cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 131.379 ezer forint, mely tartalmazza a normatív
támogatás elszámolásából adódó 2.956 ezer forint visszafizetési kötelezettséget és a 25.760 ezer forint
kiutalatlan támogatás összegét is. A működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege
50.832 ezer forint, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 51.831 ezer forint.
Szabad pénzmaradványa nem képződött.
b) 4. cím 2. alcím: Határ Győző Városi Könyvtár 1 ezer forint, működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány.
c) 4. cím 4. alcím: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2.933 ezer forint, mely
működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
d) 4. cím 5. alcím: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2 ezer forint, mely működési
célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
e) 10. cím: Városi Egészségügyi Intézmény 26.232 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány.
f) 11. cím: Térségi Szociális Gondozási Központ 10.559 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány.
g) 12.cím: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 12.295 ezer forint, mely működési célú
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
h) A pénzmaradvány végösszege 154.685 ezer forint.
17. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi eszközállomány alakulását a 18. melléklet
mutatja be.
18. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
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Záró rendelkezések
19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. április
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. május hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. május 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
2. Napirendi pont
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosné képviselőt, hogy Lehóczkiné Timár Irén az Ügyrendi
bizottság elnökének távolléte miatt ismertesse az előterjesztést, a bizottság véleményét.
Iványi Lajosné elmondta, a 2013. január elsején hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény alapján Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatai közös önkormányzati
hivatalt hoztak létre és folyamatban van a Mötv. szerinti új típusú önkormányzati társulás létrehozása is.
Mindezeken túl az Alaptörvény végrehajtásaként az közigazgatási szervezetrendszerben, a közoktatásban,
az egészségügyben, az önkormányzati finanszírozásban és vagyongazdálkodásban illetve az élet számos
területén az önkormányzatokat érintő jelentős változások következtek be. Ezekre tekintettel nemcsak
indokolt, de szükségszerű is az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálata.
A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálta megtörtént és a jól bevált
jogintézményeket meghagyva aktualizálásra került a Mötv. szabályai szerint. A javasolt normaszöveget az
elmúlt hónapban már megkapták a képviselő-testület tagjai.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek az új szervezeti
és működési szabályzat megalkotását a javaslat szerinti normatartalommal.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, szervezeti felépítése
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
(2) Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület).
(4) A Képviselő-testületet a polgármester által meghatalmazott személy is képviselheti. A Képviselőtestület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a
polgármester által adott meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja képviseli
kötelezettségvállalási és utalványozási joggal a jegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése
mellett.
(5) Az önkormányzat szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testületet a 2010. október harmadiki önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a
lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.
(7) Az önkormányzat települési képviselői (a továbbiakban: képviselő) névsorát a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 1. függeléke tartalmazza.
2. Az önkormányzat jelképei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat jelképei (címerének és zászlajának) használatát külön
rendeletben szabályozza.
(2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos
levelezésére állami címerrel, protokolláris levelezésre a város címerével ellátott bélyegzőket használ. A
bélyegzők „Gyomaendrőd Város” valamint az „Önkormányzata”, „Képviselő-testülete” és
„Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A protokolláris iratokon, okleveleken használható az
önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomat is.
(3) A Képviselő-testület Gyomaendrőd Városának elismerést szerzett, illetve a település anyagi, szellemi,
erkölcsi stb. gyarapodásához munkásságával jelentősen hozzájárult személyek elismerésére díszpolgári
címet, kitüntető emlék plakettet vagy elismerő okleveleket adományoz külön rendeletben szabályozottak
szerint.
(4) Az önkormányzat saját jelképeivel azonos kategóriaként ismeri el Magyarország állami és
önkormányzati szervei által elfogadott és széles körben elterjedt jelképeket, így különösen a:
a) babalobogót,
b) gyászlobogót
(5) A babalobogó a település újszülöttjeit köszöntő jelkép.
(6) Gyomaendrődön alkalmazandó babalobogó alapszíne fehér. A lobogó közepén egy arany nap
szimbólum helyezkedik el.
(7) A (4) bekezdésben foglalt lobogók a Városházán helyezhetők el a városi címer és zászló használatáról
szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
3. Feladatok és hatáskörök
3. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt
feladatokat intézményei, saját tulajdonú gazdasági társaságai, társulással valamint nem önkormányzati
szervvel kötött feladat ellátási megállapodás útján látja el.
(2) A képviselő-testület, vagy helyi népszavazással a lakosság dönt az önként vállalt feladatok köréről, a
feladat ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.
(3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési
koncepció benyújtásakor dönthet a Képviselő-testület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró
feladat ellátása önkéntesen csak rendkívül indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.
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4. § (1) Az önkormányzat nem közszolgáltatás célú vállalkozási tevékenységet vállalkozásokban való
közvetlen részvétellel csak kivételes esetben lát el. Az önkormányzat a vállalkozásélénkítést, a
munkahelyteremtést elsősorban infrastruktúra-, terület- és településfejlesztéssel és egyéb szabályozó
eszközökkel támogatja.
(2) Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület és szervei kötelező és a (2) bekezdésben foglalt feladataihoz kapcsolódó hatásköri
listáját a 3. függelék tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az előtte álló feladatok hatékonyabb és célszerűbb megoldására
együttműködik a település nem önkormányzati szerveivel, valamint a mikro térség önkormányzataival,
szükség szerint feladatai ellátására társul, érdekei védelmére szövetségbe lép.
(2) Az együttműködés, társulás és szövetségbe lépés konkrét formáinak meghatározásában a Képviselőtestület támaszkodik a település meghatározó politikai, érdekközvetítő szervezeteinek irányadó
véleményére is.
6. § A Képviselő-testület az érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet
meghallgatása után véleményt nyilvánít, illetve kezdeményezést tesz a feladat és hatáskörébe nem tartozó,
de a helyi közösséget érintő - különösen a településfejlesztés, lakossági ellátás - ügyekben.
7. § (1) A Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója döntéseiről beszámol a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület kötelező, és önként vállalt feladatai és hatáskörei, továbbá az átruházott
hatáskörök jegyzékének naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.
8. § (1) A Képviselő-testület együttműködik a Gyomaendrődi Járás önkormányzataival és állami
szerveivel annak feladat- és hatáskörébe tartozó, a település érdekében is álló fejlesztést és közellátást
közvetlenül érintő ügyekben, így különösen:
a) a foglalkoztatásban,
b) a foglalkoztatást elősegítő beruházásokban és programokban,
c) közművelődési, oktatási, népjóléti feladatokban
(2) A polgármester kapcsolatot tart a járás önkormányzatai, állami szervei vezetőivel, a megyei
önkormányzat tisztségviselőivel és rendszeresen tájékozódik annak fejlesztéspolitikai elképzeléseiről,
valamint együttműködési kezdeményezéseiről.
4. A képviselő-testület működése
9. § (1) A képviselő-testület július hónap kivételével havonta egy alkalommal rendes ülést tart.
(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg a tárgyévet
megelőző év utolsó testületi ülésén.
(3) Az ülésprogram összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a települési képviselőktől,
b) az önkormányzati társulás polgármestereitől,
c) a jegyzőtől,
d) a helyi kisebbségi önkormányzatoktól,
e) a helyi politikai és civil szervezetektől.
(4) Az ülésprogram a Képviselő-testületi ülések naptári napokban tervezett időpontját, a tárgyalásra
tervezett napirendek címét, az előterjesztés elkészítésére felkért és az előkészítésben résztvevő hivatali
felelősöket, továbbá az előterjesztést véleményező bizottság megnevezését tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az előre tervezett kötelező egyszeri közmeghallgatásának időpontját az
ülésprogramba foglalja.
(2) A közmeghallgatáson, a résztvevők közügyeket érintő kérdései és javaslati előtt, be kell számolni:
a) a helyi adók felhasználásáról,
b) a Mötv. 42. § 4. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítéséről.
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c) az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a következő évi költségvetési koncepcióról.
5. A Képviselő-testületi ülés előkészítése
11. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok
értékelésére a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülés előkészítésének polgármesteri feladatát az alpolgármesterből, bizottsági
elnökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport) támogatja. A
Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok
elnökei és a jegyző a tagja.
(3) A bizottság elnöki munkacsoport ülését az esedékes Képviselő-testületi ülést megelőző 15. napra a
polgármester hívja össze és vezeti az ülését.
(4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését négy főből álló Ipari
Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből, a bizottságok elnökeiből,
illetve szükség szerint a polgármester által felkért szakértőből áll. Az Ipari Park Munkacsoportot szükség
szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését.
(5) A Bizottság Elnöki Munkacsoport, valamint az Ipari Park Munkacsoportok ülésének összehívására,
vezetésére és dokumentálására a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
12. § (1) A Képviselő-testületi írásos előterjesztéseket elektronikus úton kell továbbítani a 13. § (1)
bekezdésében meghatározottak részére.
Az írásos előterjesztéseket az erre a célra rendszeresített informatikai alkalmazásban kell elkészíteni és
továbbítani. Az írásos előterjesztésekhez digitalizálva kell csatolni minden olyan dokumentumot, amely a
döntéshozatalhoz releváns információkat hordoznak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt informatikai alkalmazás kiesése esetén az előterjesztések nyílt szabványú
elektronikus dokumentumban kell továbbítani.
(3) Az előterjesztéseknek az (1) és (2) bekezdésben foglalt továbbítási módja esetében is biztosítani kell a
képviselők részére a digitális jegyzet és saját emlékeztető készítési lehetőségeket.
(4) Az írásos előterjesztések hagyományos nyomtatott irat formájában kizárólag a digitális továbbítás
lehetetlenné válása esetén továbbíthatók.
(5) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhetnek a
döntéshozó elé.
(6) Az előterjesztés-tervezetek kizárólag a testületi ülések előkészítésére szolgáló célszoftverrel, illetve
ennek kiesése esetén számítógépes szövegszerkesztővel készíthetők el.
(7) A rendkívüli sürgősséggel, az ülés napján vagy az ülést megelőző 5. nap és az ülés napja közötti
időben beterjesztendő előterjesztések esetében is a (1)-(5) bekezdésben szabályozott eljárást kell
alkalmazni azzal, hogy az előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát.
A záradék szövege: "A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem!".
A rendkívüli sürgősséggel kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a 14. § (3) bekezdés rendelkezései
szerint a Képviselő-testület dönt.
(8) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság előzetesen
véleményezi. A bizottság elnöke a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 8.
nap közötti időpontra hívja össze. A bizottság tervezett időpontját a Képviselő-testület üléstervében kell
rögzíteni.
(9) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is
alkalmazni kell.
(10) Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályait a jegyző
javaslata alapján a közös önkormányzati hivatal szervezeti szabályzatában kell meghatározni.
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6. A Képviselő-testület ülése
13. § (1) A Képviselő-testület ülésére a Képviselő-testület tagjain és a jegyzőn kívül meg kell hívni
tanácskozási joggal:
a) a település országgyűlési képviselőjét,
b) a területileg illetékes rendőrség és köztestületi tűzoltóság parancsnokát valamint a polgárőr egyesületek
elnökeit,
c) a napirend tárgya szerint érintettet, illetve akiknek jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához
nélkülözhetetlen,
d) a Képviselő-testület hivatala osztályvezetőit
(2) Az ülés meghívóját az előterjesztéseknek a 12. §-ban foglalt továbbítási módjától függetlenül
hagyományos papír alapú küldeményben kell megküldeni.
(3) A Képviselő-testület üléséről a tárgysorozat feltüntetésével írásban kell értesíteni:
a) az önkormányzati feladatot ellátó intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok vezetőit,
b) a megyei, helyi napi- és időszaki lapok továbbá a helyi televízió szerkesztőségeit,
c) továbbá mindazokat, akiket a tárgyalt napirendre tekintettel a polgármester szükségesnek lát
(4) A lakosság értesítéséről hirdetmények kifüggesztése, továbbá az önkormányzat internetes hírportálján
a tárgysorozat és a nyilvános ülés előterjesztéseinek elektronikus publikálása útján a polgármester
gondoskodik.
(5) A polgármester a jegyző javaslata alapján külön meghívóval a zárt ülés napirendje megtárgyalásához a
tárgy szerint feladatkörrel rendelkező Hivatali osztályvezetőt szakértőként hívja meg.
14. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze.
(2) A meghívóhoz mellékelni kell a napirend döntési javaslatot is magában foglaló írásos előterjesztését.
(3) Az ülés előtti 5. napot követően továbbított, vagy az ülés napján kikézbesített előterjesztések, illetve
határozati javaslatok napirendre tűzéséről a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a 2. mellékletben foglalt hatásköri megosztás szerinti
véleményező bizottság előzetesen véleményezi. A bizottság a Képviselő-testület döntés-előkészítési
feladatkörében támogatja az előterjesztő döntésjavaslatát, vagy módosító indítvány formájában új
döntésjavaslatot nyújt be. Ha a bizottság az előterjesztetői döntésjavaslattól eltérő döntést támogat, akkor a
Képviselő-testület elé elsőként a bizottság módosító indítványát kell terjeszteni, majd ezt követi az eredeti
előterjesztői döntésjavaslat.
(5) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményei:
a) az első résznek tartalmaznia kell:
aa) az ülés és a tárgy pontos meghatározását,
ab) az előterjesztés készítőjének és a beterjesztőjének a megnevezését
ac) a tárgy előzményeinek bemutatását kiemelve azt, ha a témát már korábban tárgyalta a testület, és akkor
milyen döntés született,
ad) a döntési javaslatok indokainak bemutatását,
ae) az előkészítés során felmerülő ellenvéleményeket, a pro és kontra érvek bemutatását, a bizottsági
vitában felmerült kisebbségi véleményt,
af) a kockázatelemzést, a döntési javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők
meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő
reagálást,
ag) a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét
ah) a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az előterjesztést a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt esetben zárt vagy nyílt ülésen vitassa meg a testület
ai) a döntést megalapozó kiegészítő információkat hordozó mellékletek bemutatását
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b) a második rész, a döntési javaslat, indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből
áll, az esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazásával, a végrehajtásért
felelős személy megnevezésével és a határidő megjelölésével
(6) Az írásos előterjesztések, mellékletek és döntési javaslatok nélküli, terjedelme nem haladhatja meg az
öt A/4 oldalt.
(7) Az előterjesztéseket legkésőbb az első tárgyalását megelőző 8. napon kell a jegyzőhöz továbbítani
előzetes törvényességi észrevételezésre.
(8) A meghívón szereplő napirendek sorrendje:
a) önkormányzati rendelet-tervezetek,
b) költségvetési, zárszámadási előterjesztések,
c) az önkormányzat egyéb gazdasági, vagyoni ügyei,
d) a polgármester, bizottságok, jegyző, osztályvezetők előterjesztései,
e) választási és kinevezési ügyek,
f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi ügyek,
(9) Rendkívül indokolt esetben távközlési berendezés útján szóban is összehívható a Képviselő-testület
ülése. A Képviselő-testület a napirendek feletti döntés előtt vita nélkül határoz arról, hogy a szóban történt
összehívás ellenére van-e olyan helyzetben, hogy érdemben tud dönteni.
(10) A napirendi pontok előadói, valamint a Hivatal osztályvezetői, illetőleg az általuk megbízottak
kötelesek a képviselő-testület ülésén megjelenni kivéve, ha a Hivatal képviseletét az ülésen a jegyző
személyesen látja el.
15. § (1) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontjában foglalt esetekben a polgármester,
illetve az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt.
(2) A zárt ülésen megvitatott napirendekről, valamint a közérdekű adatot, illetve közérdekből nyilvános
adatot tartalmazó döntésekről az ülést követően a polgármester tájékoztatja a nyilvánosságot.
7. A tanácskozás rendje
16. § (1) A polgármester (továbbiakban: ülésvezető) feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:
a) a Képviselő-testület összehívása törvényességének és az ülés határozatképességének a megállapítása,
b) a jegyzőkönyv két hitelesítőjének kijelölése,
c) beszámolás a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedésekről,
d) napirendek előtti felszólalás biztosítása az alpolgármester és bizottsági elnökök részére a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk előadásához és a Képviselő-testület tagjainak
közérdekű kérdések és képviselői felvilágosítás kérések felvetéséhez; továbbá ünnepi, díjátadási és
önkormányzati érdeket szolgáló protokolláris esetekben más jelenlévő személynek,
e) az ülés napirend-tervezetének beterjesztése és szavazásra bocsájtása,
f) napirendi pontonként a vita megnyitása, irányítása, lezárása, valamint a határozatképesség folyamatos
figyelemmel kísérése,
g) napirendi pontonként a határozati javaslatok szavazásra bocsátása, valamint a szavazás eredményének
megállapítása,
h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása, melynek keretében:
ha) figyelmezteti azt, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a magatartása,
hb) rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
hc) ismétlődő rendzavarás esetén - a települési képviselő kivételével - a terem elhagyására kötelezheti a
rendbontót,
hd) felfüggeszti az ülést legfeljebb 30 percre, ha tartós rendzavarás, állandó lárma az ülés szabályszerű
menetét lehetővé tevő körülmények megszüntetésére alkalmazott figyelmeztetés nem vezetett eredményre;
he)ismételt rendzavarás estén berekeszti az ülést.
i) a napirendek lezárása előtt hozzászólási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévők számára,
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j) biztosítja a képviselők felvilágosítás kérési jogának gyakorlását,
k) berekeszti az ülést.
(2) Az ülés napirend-tervezetéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(3) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az
elnapolást elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az elnapolás
határidejét.
(4) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Ha a Képviselő-testület nem ad helyt sürgősségi indítványnak, úgy az ügyet egyszerű napirendi
javaslatként kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el napirendi sorrendiségét.
(6) Az ülésvezető minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok
összevont tárgyalását is. Összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön történik.
17. § (1) Az ülésvezető minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön
nyit vitát melynek keretében:
a) Megadja a szót az előterjesztést véleményező bizottság elnökének a napirend rövid ismertetésére a
bizottság állásfoglalásának, döntési javaslatának ismertetésére.
b) Lehetőséget biztosít az téma előadójának arra, hogy a vita előtt szükség szerint szóban kiegészíthesse,
módosíthassa, visszavonhassa a döntési javaslatát. Ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat
minősül az eredeti előterjesztői döntésjavaslatnak.
b) Biztosítja, hogy a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhessenek az
előadóhoz, amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) Mindaddig fenntartja a vita lehetőségét, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási
joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban, érdemben még nem nyilvánított
véleményt, ennek hiányában lezárhatja a vitát.
d) A vita lezárása után összefoglalja az elhangzottak lényegét, biztosíthat zárszót a napirend előadója
részére is.
e) Ismerteti a vitában megfogalmazódott döntési javaslatok szövegét, azokat szavazásra bocsátja, majd
lezárja a napirendet.
(2) A hozzászólás joga előbb a képviselőket, majd a tanácskozási joggal meghívottakat illeti meg.
(3) Felszólalásra a tárgyban érintett bizottság elnökének és a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülésvezető adja meg a szót.
(4) Egy napirendi ponton belül a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak maximum háromszor
szólalhatnak fel.
(5) Napirendi pontokon belül az egyes képviselőknek és tanácskozási joggal meghívottaknak biztosított
első felszólalás időkerete 3 perc, míg minden további felszólalás időkerete 2 perc. Az időkeretek
alkalmanként maximum fél perccel léphetők túl. Az időtúllépés végén - gépi ülésvezetés esetén - a
mikrofon hangja is kikapcsolható.
(6) A (4) bekezdésben foglalt első felszólalás időkorlátjának mértéke a tisztségviselők - ide nem értve az
ülésvezetéssel, vagy törvényességi észrevétellel kapcsolatos felszólalást - és bizottság elnökök részére 5
perc.
(7) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülésvezető adhatja meg a szót
legfeljebb 3 perc időtartamra.
8. A szavazás rendje
18. § Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Mötv. 50. §-ában
meghatározott eseteken túl:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez,
megterheléséhez,
c) helyi elismerés adományozásához,
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d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt
feladatellátás finanszírozásának módjáról,
19. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat
bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító, majd az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatok felett kell dönteni.
(2) Az írásos előterjesztéssel együtt benyújtott, több bizottság által is kidolgozott, döntési javaslatok közül
először az ágazatilag illetékes bizottság javaslatát kell szavazásra bocsátani.
(3) A titkos szavazás kivételével névszerinti szavazás rendelhető el a 18. § (1) bekezdésben meghatározott
esetekben.
(4) Név szerinti szavazásnál a polgármester a jelenléti ív alapján felolvassa a képviselők nevét, akik nevük
elhangzása után igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.
(5) Titkos szavazással határoz a Képviselő-testület, ha azt jogszabály írja elő. Amennyiben a titkos
szavazást nem szavazógéppel végzik, akkor azt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaiból alakított 3 fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.
(6) A titkos szavazást lebonyolító bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját, nem gépi szavazás esetén
gondoskodik a szavazatszámlálásról és a szavazási jegyzőkönyv alapján ismerteti a szavazás eredményét.
9. A szavazás módja
20. § (1) Szavazni személyesen kell. Személyesen úgy történik a szavazás, hogy az ülés helyszínén jelen
lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott
szavazógépet saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás esetén a kezét felemeli, titkos
szavazás esetén a szavazólapot saját kezűleg kitölti, név szerinti szavazás esetén saját maga nyilatkozik. A
jelen lévő, de a személyes szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag akadályoztatott képviselő a
szavazáshoz más jelen lévő segítő személy közreműködését is igénybe veheti, amennyiben erről a
szavazást megelőzően a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést.
(3) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Képviselő-testület
ugyanazon ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételten szavazást tartani kizárólag abban az
esetben lehet ha:
a) a szavazógép bizonyítottan hibásan működött,
b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt döntés miatti késedelem az Önkormányzatot tételesen
kimutatható jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal sújtaná,
c) kézfelemeléssel történt szavazás során kétség merült fel a szavazás eredményének megállapítása felől,
d) a jegyző törvényességi észrevételt tett a szavazásról.
(4) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot
tenni. A javaslat megtételére annak indokai megjelölésével együtt bármelyik képviselő, a polgármester és
a jegyző jogosult. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
10. A rendeletalkotás eljárási szabályai
21. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotandó
rendeletre indítványt nyújthat be a Képviselő-testületnek:
a) önkormányzati képviselő,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester, alpolgármester és a jegyző,
d) helyi kisebbségi önkormányzat,
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e) a helyi politikai, társadalmi szervezetek vezető testületei,
d) erre irányuló népi kezdeményezés,
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelet-alkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell
benyújtani a szabályozandó életviszony megjelölésével és a szabályozás indokával.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet-alkotás szükségességéről a Képviselő-testület előzetesen állást foglal
(4) A Képviselő-testület a rendeletalkotást célzó állásfoglalásában meghatározza:
a) a szabályozandó életviszonyok körét, a szabályozás célját, elveit és gondolati lényegét valamint a
szabályozási tartalom fő irányvonalát,
b) kijelöli a rendelet tervezet előkészítő szervét,
c) meghatározza a rendelettervezet elkészítésének határidejét
(5) A rendelet tervezetet általában a Hivatalnak a szabályozás tárgya szerint illetékes belső szervezeti
egysége készíti el. Kivételes esetben megbízható az ágazatilag illetékes bizottság is. Ebben az esetben is
köteles a Hivatal közreműködni.
(6) A rendelet tervezetet véleményeztetni kell:
a) az ágazatilag illetékes bizottsággal,
b) a rendelet tárgyában érintett társadalmi és civil szervezetekkel,
c) a lakossággal
(7) A rendelet tervezetet a Képviselő-testület elé a jegyző, illetve az illetékes bizottság elnöke terjeszti be.
(8) A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban
felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a
második fordulóban beterjeszteni.
(9) Ha a Képviselő-testület az eredeti jogalkotói hatáskörében alkotandó rendelet-tervezet lakossági
véleményének megismeréséhez nem ír elő közmeghallgatást, akkor azt 30 napos közszemlére kell tenni,
amely idő alatt a tervezetre a jegyzőnél bárki írásbeli észrevételt tehet.
22. § (1) A rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik 8
napon belüli kihirdetéséről. A rendeletek kihirdetésének időpontja a Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztés napja.
(2) A rendeletek közzétételének módja:
a) a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
b) az önkormányzat internetes portálján történő publikálás.
(3) A rendeletek jegyzői záradékkal ellátott hiteles példányairól az Önkormányzati Hivatalban tekinthetők
meg.
11. Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű kérdés, bejelentés és javaslat
23. § (1) A képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű kérdés és bejelentés a testületi ülésen szóban vagy
előtte írásban terjeszthető elő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a képviselő maximum 3 percben adhatja elő.
(3) A képviselői felvilágosítás kérésre az ülésen adott érdemi válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozata
után a Képviselő-testület vita nélkül határoz. Az írásban adott választ valamennyi képviselőnek meg kell
küldeni melynek elfogadásáról a következő ülésen dönt a Képviselő-testület.
(4) Ha a képviselő igényli a képviselői felvilágosítás kéréssel érintett ügy kivizsgálásába, továbbá
közérdekű bejelentésével, javaslatával érintett kérdés megoldására irányuló eljárásba be kell vonni.
12. Az ülés jegyzőkönyve
24. § (1) A jegyzőkönyv vezetőjének kijelöléséről és a jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 53. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:
a) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,

267

b) a jelenléti íveket,
c) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet
(3) A jegyzőkönyveket a polgármester által felkért és a Képviselő-testület által megerősített két hitelesítő
szignálja. Hitelesítő csak az ülésen végig jelen lévő képviselő lehet.
(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát a Hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente be kell köttetni és az
irattárban elhelyezni.
(5) A jegyzőkönyv alapját képező hangfelvételt külön jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
(6) A döntések jegyzőkönyvi kivonatát a jegyzőkönyvnek a törvényességi felügyeleti szervhez történő
továbbítását követő 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásra kijelölteknek.
25. § (1) A Képviselő-testület és szervei rendelkezéseit a jegyző a végrehajtási határidő figyelésére és
beszámoló készítésére is alkalmas számítógép szoftverrel tartja nyilván.
(2) A jogszabálynak minősülő önkormányzati rendeleteket a hazai és az Európai Uniós jogszabályokat is
magában foglaló jogi adatbázisban kell elhelyezni úgy, hogy a jogszabályi hivatkozások, továbbá az
önkormányzati rendeletek időállapotai folyamatosan nyomon követhetők legyenek.
(3) A normatív határozatokat a 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni.
(4) A képviselő-testület és szervei jogszabálynak nem minősülő rendelkezéseit naptári évenként egytől
kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. A rendelkezések megjelölése: arab sorszám, döntéshozatal
éve, hónapja, napja a kibocsátó megnevezése, nevének rövidítése és a rendelkezés típusa.
(5) A Képviselő-testület és szervei nevének rövidítése:
a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete: Gye. Kt.
b) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság: Gye. Kt. Pgtek. Biz.
c) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága: Gye. Kt. Vkm. Biz.
d) Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága: Gye. Kt. Üokke. Biz.
f) Gyomaendrőd Város Polgármestere: Gye. Polgm.
g) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: Gye. Jegyz.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt megnevezést kell alkalmazni a hivatalos iratokban és kiadványokban. Ettől
a technikai nyilvántartásokban, számítógépes szoftverekben el lehet térni amennyiben azok
adatábrázolásukban a hivatalos konvenciót nem képesek követni.
13. A közvélemény tájékoztatása
26. § (1) Ha a Képviselő-testület nyilvános üléséről hang vagy videofelvétel készül, akkor azt a helyi
műsorleosztó hálózaton és az interneten is elérhetővé kell tenni. A Képviselő-testület zárt üléséről, az ott
hozott döntések publikus információiról a polgármester tájékoztatja a sajtót.
(2) A polgármester és a jegyző a regionális és helyi sajtó útján rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az
önkormányzat előtt álló feladatokról, a tervezett döntésekről, a lakosság jogait és kötelezettségeit érintő
jogszabályok végrehajtásáról.
(3) A jegyző a Képviselő-testület nyilvános ülései hitelesített jegyzőkönyvének alapját képező digitális
dokumentumot, valamint az önkormányzati rendeletek és a nyilvános üléseken született határozatok
szövegét az önkormányzat internet portálján hozza nyilvánosságra.
14. Lakossági kapcsolatok
27. § (1) Városrész tanácskozás a település egy vagy több egyéni választókerülete, vagy akár kisebb
körzete lakosságát érintő kérdés megvitatására, illetve tájékoztatására szolgál.
(2) A városrész tanácskozást összehívhatja az érintett terület egyéni választókerületi képviselője, vagy
képviselői együttesen.
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(3) A városrész tanácskozásról az ott elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni,
amelyben rögzíteni kell a tanácskozás kialakított állásfoglalását a felmerült kérdésekről. Az
állásfoglalásról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
15. A képviselő
28. § (1) Ha a képviselő
a) három, egymást követő alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a
bizottság munkájában,
b) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által
szervezett képzésen;
c) önkormányzati képviselői minőségére hivatkozik saját szakmai vagy üzleti ügyében,
d) olyan tevékenységet folytat, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja,
e) a megválasztásától számított harminc napon belül elmulasztja kérelmezni felvételét az adózás rendjéről
szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba,
f) a döntéshozatali eljárásban elmulasztja személyes érintettségét bejelenteni
vele szemben a polgármester vagy az érintett bizottság elnöke kezdeményezheti a tiszteletdíj csökkentését
vagy megvonását.
(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vagy megvonására irányuló eljárást az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnál kell kezdeményezni a tények, bizonyítékok
előterjesztésével.
(3) Amennyiben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
megállapítja, hogy a képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét neki felróható okból megszegte,
akkor indítványozza a Képviselő-testületnél az érintett képviselő tiszteletdíjának 25%-kal történő
csökkentését 6 hónap időtartamra.
(4) A képviselők közéleti munkájukkal felmerült többletkiadásaik fedezetére külön rendeletben
szabályozott mértékű tiszteletdíjban részesülhetnek.
16. A képviselő-testület bizottsága
29. § (1) A Képviselő-testület:
a) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
b) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
c) Városfenntartó Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság megnevezéssel állandó bizottságokat
alakít.
(2) A bizottságok legalább 5 de legfeljebb 8 tagból állnak. A bizottságok nem képviselő tagjaira a
bizottság elnöke tesz javaslatot. A bizottságok tagjainak számát és névsorát a 2. függelék tartalmazza.
(3) A bizottságok feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntését, szervezik és ellenőrzik a
döntések végrehajtását.
(4) Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ellátja a képviselők
vagyonnyilatkozatainak illetve összeférhetetlenségi ügyeinek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
(5) A bizottság valamely speciális feladatának szervezésére albizottságot hozhat létre. Az albizottság
elnöke csak települési képviselő lehet. Az albizottság tagjait a bizottság választja meg saját tagjai és más
szakemberek köréből. Az albizottság működéséért az őt létrehozó bizottságnak felelős.
(6) Az állandó bizottságok részletes feladatait és hatásköreit a 3. melléklet tartalmazza.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzatok
30. § (1) A Képviselő-testület az olyan tartalmú normatív rendelkezését, amely törvény által
meghatározott nemzetiségi jogokat, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés,
hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás
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kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érinti, azt a települési nemzetiségi
önkormányzatok egyetértésével alkothatja meg.
(2) A (1) bekezdésben foglalt döntési javaslatot és a döntést megalapozó írásos előterjesztést a helyi
nemzetiségi önkormányzatok részére a Képviselő-testület ülését megelőző 30. napig kell megküldeni.
(3) A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) az önkormányzat székhelyén kijelölt helyiség biztosítása a testületi ülések megtartásához,
b) az önkormányzati hivatalban használatos minőségű ügyintézési és önkormányzati feladat ellátási hely
térítésmentes biztosítása,
c) a b) pontban biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségek viselése,
d) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási
rendjét garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
e) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása,
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
f) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések
és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők
biztosítása.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megállapodásban nyújtott működési feltételek:
a) a 6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan - nemzetiségi önkormányzat
által vállalt állagfenntartási kötelezettség és közüzemi költségviselés melletti - térítésmentes biztosítása a
testületi ülések megtartásához és az ügyintézési feladatellátáshoz,
b) a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási
rendjét garantáló a személyi feltételeket biztosítása,
c) a testületi működés és a testületi ülések előkészítése feltételeinek (meghívók, előterjesztések, postázása,
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása) biztosítása,
d) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinációjának, valamint a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartásának, a testületi döntések
és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátásához kijelölt ügyintéző köztisztviselők
biztosítása.
18. A polgármester
31. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester fő feladata:
a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,
b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése,
c) a képviselők és bizottságok munkájának segítése,
d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel.
(3) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a
képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja.
(4) A polgármester javadalmazását a Képviselő-testület állapítja meg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság együttes javaslatára.
(5) A polgármester éves szabadságolási tervét a költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg
nyújtja be a Képviselő-testületnek. A polgármester a szabadságolási ütemtervben esedékes, ki nem vett
szabadságról az esedékességet követő soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást, ezzel egyidejűleg
megjelöli a ki nem vett szabadág ismételt esedékességének időpontját.
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Egyéb esetekben a polgármester szabadság engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt. A polgármester
szabadságolásával kapcsolatos döntéseit a Képviselő-testület vita nélkül hozza meg.
(6) A polgármester az éves szabadságolási terv benyújtása során tájékoztatást ad az előző évben ki nem
adott szabadságának mértékéről. Az elszámolásban be kell mutatni az előző évben kivett és a következő
évre átvitt szabadság mértékét. Az önkormányzati ciklus utolsó rendes soros ülésén a jegyzőnek
előterjesztésében tájékoztatást kell adni a polgármester részére kiadott és a ki nem adott szabadságról, a
megváltással járó költségvetési kihatásáról.
(7) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó
vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési
rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel.
(8) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi.
19. Az alpolgármester
32. § (1) A Képviselő-testület a polgármesteri munka segítésére és folyamatosságának biztosítására egy
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatás esetén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
látja el a Képviselő-testület összehívásával, a testületi ülés vezetésével kapcsolatos polgármesteri
feladatokat. E joga csak a program szerint tervezett ülésekre, illetve jogszabály által meghatározott
összehívási körre terjed ki. E minőségében eljárva nem gyakorolhatja a polgármestert és alpolgármestert
megillető kizárólagos hatásköröket.
(3) Az alpolgármester a polgármester távollétében naponta a polgármesteri hivatalban intézi az operatív
ügyeket, egyébként hetente legalább egyszer ügyfélfogadást tart.
(4) A polgármester és az alpolgármester közötti munkamegosztást a polgármester szabályozza.
20. A jegyző
33. § (1) A jegyző feladata különösen:
a) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek és a bizottságoknak az
önkormányzat feladatát és hatáskörét érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
d) jogi felvilágosító munka, valamint az államigazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése,
e) a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről gondoskodás,
f) a Képviselő-testület rendelkezései végrehajtásának szervezése és nyilvántartása.
(2) A jegyző a testületi ülések előkészítését és a döntések nyilvántartását végző folyamatvezérelt
informatikai rendszerbe épített kontrolling segítségével, továbbá a döntéshozatali eljárásban személyes
jelenlétével, figyelemmel kíséri a Képviselő-testület működésének és döntéshozatali eljárásnak
törvényességét.
(3) A jegyző a jogszabálysértő döntésekről és működésről haladéktalanul jelzéssel él a polgármester útján
a Képviselő-testület felé.
(4) A (3) bekezdésben foglalt jelzési kötelezettségnek tartalmaznia kell a jogszabálysértő helyzet
megszüntetésére irányuló javaslatot is.
(5) A jegyző hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a
képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja.
(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
jegyzői feladatokat a 29. § (5) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti egység vezetője látja el.
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21. Közös Önkormányzati Hivatal
34. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzatával és Csárdaszállás
Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közös hivatalt működtet.
(2) A közös hivatal hivatalos elnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(3) A közös hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
(4) A közös hivatal állandó kirendeltségei:
a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:
a) Adó Osztály
b) Közigazgatási Osztály
c) Pénzügyi Osztály
d) Titkárság
e) Városüzemeltetési Osztály
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatáskörét, az osztályok belső
tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
35. § (1) Az Önkormányzat és szervei hatósági tevékenysége körében az ügyfelek hatékonyabb
tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtetnek.
(2) Az Önkormányzat saját tájékoztató szolgáltatását a hivatali informatikai rendszer és az önkormányzati
internetes portálon keresztül biztosít. A tájékoztató szolgáltatás működési és fejlesztési fedezetét éves
költségvetésében biztosítja.
36. § Önkormányzati hatósági ügyek körében a Ket. 76. § (2) bekezdésében nevesített hatósági szerződés
megkötéséhez a Képviselő-testület előzetes egyetértése szükséges.
22. Önkormányzati társulások
37. § (1) A Képviselő-testület feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldására más önkormányzatokkal
társul.
(2) A Képviselő-testület szorosan együttműködik a statisztikai kistérség településeivel, a Gyomaendrődi
Járás önkormányzataival, de különösen Gyomaendrőd Város vonzáskörzetébe tartozó településekkel.
(3) A Képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások jegyzékét a 5. függelék
tartalmazza.
23. Az önkormányzat gazdasági alapjai
38. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára hosszú távú gazdasági programot határoz
meg, melyet éves költségvetése útján aktualizál és realizál.
(2) Az éves költségvetési rendelet főbb tartalmi elemei, amely az önkormányzatra és költségvetési
szerveire, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokra és költségvetési szerveire elkülönítetten és
összesítve együttesen is tartalmaz:
a) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a
személyi jellegű kiadásokat mérlegszerű kimutatásokkal,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat,
c) a dologi jellegű kiadásokat,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait,
e) a speciális célú támogatásokat,
f) a költségvetési létszámkeretet,
g) az önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú
kiadások, támogatások) előirányzatait,
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h) a közvetett támogatások mérlegszerű kimutatását,
i) a tárgyévet következő években várható trendeket (gördülő tervezés),
j) a hitelállomány alakulása hitelezőnként és évenkénti bontásban,
k) a tárgyévben igénybe vehető hitel összegének meghatározását,
l) előirányzat felhasználási ütemtervet,
m) a tartós kötelezettségvállalás kimutatását
(3) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletet kétfordulós tárgyalási rend szerint tárgyalja:
a) az önkormányzat kötelezően előirt és szabadon vállalt feladatai megoldására gazdasági koncepciót állít
össze, melyben számba veszi a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, a kiadási
szükségleteket, azok célszerű megoldásait.
b) a költségvetési törvény által előirt részletezésben a költségvetési rendelettervezetet.
(4) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület
részére tájékoztatásul be kell mutatni:
a) az önkormányzat összes bevételét,
b) kiadását,
c) finanszírozását és pénzeszközének változását
d) az önkormányzati adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát, amelyben ki kell
mutatni:
da) az adósságot és a hitelállományt lejárat szerinti bontásban;
db) az adósságot és a hitelállományt hitelezők szerinti bontásban (csak zárszámadáskor);
dc) az adósságot és a hitelállományt eszközök szerinti bontásban;
dd) az összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a tervezéskor
előzetes adatok, a zárszámadáskor a tényleges adatok alapján;
e) az önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor) intézményi bontásban a vagyon
növekedését és csökkenését továbbá a vagyonleltárt;
f) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve és
szöveges indokolással ellátva tartalmazza a Képviselő-testület gazdasági programját, a kötelezettség
vállalásokat továbbá a várható trendek (pl. infláció, jövedelmek alakulása, feladatok várható változásai)
g) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást szöveges
indokolással ellátva, amely magában foglalja az önkormányzati által nyújtott támogatásokat és hiteleket,
továbbá az adókivetéseknél alkalmazott kedvezményeket és elengedéseket.
h) a kötvény kibocsátásból vagy hitel felvételből keletkezett forrás felhasználást, az ebből megvalósult
beruházások megtérülését, illetve ennek hatásaként keletkezett működési többletbevételeket illetve
működési célú kiadások megtakarításokat. Külön ki kell térni a külső forrás bevonását célzó döntés
előkészítése során bemutatott megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést részletesen indokolni kell.
(5) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete
tartalmazza.
24. A vagyon
39. § (1) Az önkormányzat vagyonleltárát jogszabályban meghatározott tartalommal a Hivatal számviteli
információs rendszere útján a jegyző tartja nyilván, arról az éves költségvetési beszámolóban ad számot.
(2) A polgármester évente egyszer tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat vagyoni helyzetének
alakulásáról.
(3) A Képviselő-testület a forgalomképes vagyonával helyi munkahelyteremtő, helyi közfeladatok
megoldását segítő vállalkozásokban vesz részt, illetve segíti azokat.
(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyoni ügyeknél az átruházott hatáskörben hozható döntések
értékhatárait a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
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25. Gazdálkodás, ellenőrzés
40. § A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre.
A költségvetési szervek alapító okiratuk szerint önállóan működő, vagy önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervek. A költségvetési szervek évente külön jogszabályban meghatározott módon elemi
költségvetést készítenek és beszámolnak a Képviselő-testület felé.
41. § (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az évközi és éves
beszámoló (zárszámadás) felülvizsgálata során az önkormányzat:
a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a
költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módja függvényében (normatív, feladat,
intézményfinanszírozás) a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját,
c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,
d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási
elvárással való összhangját.
(2) A költségvetési szervek beszámolásához a Képviselő-testület minden év január 31-ig a - polgármester
javaslata alapján - előírja az éves az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásának részletes
tartalmi és formai követelményeit az szakmai feladatokat érintő jogszabályok és a Pénzügyminisztérium
zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójára figyelemmel.
(3) A Képviselő-testület meghatározza, hogy a felügyeleti hatáskörében milyen további számszaki és
szöveges beszámolók benyújtását rendeli el a központilag előírt nyomtatványokon túl.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei a felügyeletet ellátó önkormányzat felé az évközi és éves
beszámolóikat minden év március 31-ig és augusztus 31-ig nyújtják be.
(5) A költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a jegyző április 10, illetve szeptember 10-ig
szakmailag felülvizsgálja és értékelő beszámolóját csatolja a beszámolókhoz.
(6) A Képviselő-testület áprilisi, illetve szeptemberi ülésén dönt a költségvetési szervei éves és időszaki
beszámolójáról. A költségvetési szervek számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, annak
jóváhagyásáról - a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyásának megfelelő időpontig
- írásban értesíti.
42. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső
ellenőrzés útján biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait
önkormányzati társulás útján látja el.
(3) Az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület októberi rendes
ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.
43. § A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.
44. § (1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 24. § (4)
bekezdésében nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell
átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de
elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. §-ban
kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.
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26. Záró rendelkezések
45. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.
(IX. 19.) önkormányzati rendelet és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT
rendelet 3/A. §-a.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. május hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. május 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a12 /2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti felépítése
2. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, illetve nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Megállapítja, folyósítja és felülvizsgálja a lakbértámogatást. [a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22/A. § (6) bekezdés]
2) Dönt adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében. [a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei
őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés]
6) Elbírálja a lakásfenntartási- és helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatási kérelmeket. [az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 10. §]
7) Elbírálja az átmeneti segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 25. §]
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8) Elbírálja a temetési segély kérelmeket. [az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés]
9) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmeket. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati
rendelet 11. §]
10) Megszünteti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a
jogszabályban foglalt esetekben. [a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és
a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. §]
11) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül
továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt az ifjúsági célú támogatások
mértékéről [az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
5. § (7) bekezdés a) pont]
2) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú
támogatások mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7)
bekezdés a), b) pont]
3) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes
méltányosság címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 9. §]
4) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel
és ellenőrzi a pályázati források felhasználását.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet (3) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon
tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló
döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet
meghaladó határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár
között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió
és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 20. § (1) bekezdés a) pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb
hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli
üzletrész, részvény, egyéb értékpapír megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
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rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1)
bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a
sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt a Vállalkozásfejlesztési Alap pályázatairól, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati
források felhasználását. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló
21/2009. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 19. § (3)]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Megállapítja az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) és (6) bekezdés]
2) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó
mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés]
3) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés]
4) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet 8. §]
3. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A bizottságok hatásköri listája
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, illetve nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
4. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat beszerzéseinek előkészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházásainak, felújításainak,
rekonstrukcióinak egységes előkészítési rendjének szabályozása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
A szabályzat hatálya
1.) E szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
árubeszerzésére, építési beruházására és szolgáltatás megrendelésére (a továbbiakban: beszerzés) terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2.) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy
az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően
vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul
és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a
korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől
eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét,
használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.
A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a
tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már

277

a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó
karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben) végzett
felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát megközelítő és
teljes helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a velük ellátható feladatok köre
bővül.
A beszerzések előkészítése magában foglalja:
- a beszerzési feladatok felmérését és megtervezését, - az egyes beszerzések műszaki - gazdasági
előkészítését és jóváhagyását.
A beszerzés előkészítését végző szervek
3.) A beszerzések előkészítését Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)
szakmailag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) végzi.
A beszerzések előkészítése
4.) Az illetékes szervezeti egység a tárgyévben megvalósítani tervezett beszerzési igényeket a
közbeszerzési tervben összesíti, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Kbsz.) 2.)
pontjában meghatározottak szerint.
5.) A beszerzéssel kapcsolatos döntéshozatalhoz a beszerzés szakmai megalapozása érdekében szakmai
programot kell készíteni.
A szakmai program
6.) A szakmai program elkészítése az illetékes szervezeti egység feladata, mely során köteles egyeztetni a
Hivatal Pénzügyi Osztályával, illetve, amennyiben a beszerzés finanszírozása részben vagy egészben
magyarországi, vagy uniós pályázati forrásból történik, a Projektmenedzseri irodával. Szükség esetén a
szakmai program elkészítéséhez, megbízási szerződés alapján külső szakértő közreműködése is igénybe
vehető.
7.) A szakmai program tartalmi elemei:
- a beszerzés megnevezése, jellege,
- a beszerzés szükségességének indoka, célja,
- a beszerzés költsége (építési beruházás esetén anyagi-műszaki bontásban),
- a beszerzés költségének fedezete,
- a beszerzés ütemezése,
- valamint építési beruházás esetén a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek.
A szakmai program jóváhagyása
8.) A beszerzés megvalósításának engedélyezése a szakmai program jóváhagyásával történik, mely a
képviselő-testület szakmailag illetékes bizottsága (i) (a továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik.
A beszerzés megvalósítása
9.) A beszerzést a Kbt., a Kbsz., valamint a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kell végrehajtani.
Záró rendelkezések
10) Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a Hivatal
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján kell lefolytatni.
11.) Jelen szabályzat aktualizálása a Kbsz-ben meghatározott Közbeszerzési Csoport feladata.
5. melléklet a12 /2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
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Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
6. melléklet a 12 /2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének
államháztartási szakfeladatrendje
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
Szakfeladat neve
száma
020000
Erdőgazdálkodás
360000
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
412000
Lakó és nem lakó épület építése
421100
Út, autópálya építése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása. beszedés, adóellenőrzés
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402
Közvilágítás
841403
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
842155
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
842421
Közterület rendjének fenntartása
842510
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
842521
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
842531
A polgári védelem ágazati feladatai
842532
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011
Óvodai nevelés, ellátás
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5-8.
évfolyam)
853111
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
862101
Háziorvosi alapellátás
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862102
869052
873011
881000
882114
882121
882122
882123
882124
882129
882201
882203
889101
889925
889935
889936
889942
889967
890301
890441
890442
890443
910422
910501
930102
931204
931903
932911
932919
940000
960302
960900

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Időskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex
támogatása
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Támogató szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű beszerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és
fenntartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Közösségi és társadalmi tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

1. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Várfi András
Polgármester
FIDESZ-KDNP
Betkó József
1. egyéni választókerületi képviselő FIDESZ-KDNP
Nagyné Perjési Anikó
2. egyéni választókerületi képviselő független
Marton Dániel
3. egyéni választókerületi képviselő FIDESZ-KDNP
Béres János
4. egyéni választókerületi képviselő Körösök Vidékéért Egyesület
Toldi Balázs
5. egyéni választókerületi képviselő Körösök Vidékéért Egyesület
Fülöp Zoltán
6. egyéni választókerületi képviselő Körösök Vidékéért Egyesület
Poharelec László
7. egyéni választókerületi képviselő Körösök Vidékéért Egyesület
Lehóczkiné Timár Irén
8. egyéni választókerületi képviselő FIDESZ-KDNP
Arnóczi István János
kompenzációs listás képviselő
JOBBIK
Iványi Lajosné
kompenzációs listás képviselő
FIDESZ-KDNP
Márjalaki József
kompenzációs listás képviselő
Körösök Vidékéért Egyesület
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2. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalható és kötelezően ellátandó feladatok jegyzéke
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, vagy nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
3. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület és szervei részletes hatásköri jegyzéke
A hatásköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos
naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését online módon, vagy nyomtatott, vagy elektronikus lista formájában.
4. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
Lehóczkiné Tímár Irén (képviselő)
Tagok:
Poharelec László (képviselő)
Iványi Lajosné (képviselő)
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Ágostonné Farkas Mária
Farkas Zoltánné
Dr. Timár Gyöngyi
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Márjalaki József (képviselő)
Tagok:
Arnóczi István János (képviselő)
Marton Dániel (képviselő)
Tóth Lajosné
Gellértné Vaszkó Tímea
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Fülöp Zoltán (képviselő)
Szujó Zsolt
Klimaj Zsolt
5. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület részvételével működő társulások és érdekvédelmi szövetségek jegyzéke
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
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A társulás tagjainak megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének
kialakítása, szervezése, működtetése és fejlesztése.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Köröstarcsa Nagyközség Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a csípő-szúnyog gyérítés területén.
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
A társulás tevékenysége: Együttműködés a köztisztasági és településtisztasági feladatok hatékony és
gazdaságos megvalósításában.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A társulás tagjainak megnevezése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A közösen fenntartott intézmények megnevezése székhelye:
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
- Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
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Székhelye: 5502 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.
Érdekvédelmi Szövetségek
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Vasutas Települések Szövetsége
Magyar Fürdővárosok Szövetsége
3. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Keresztesné Jáksó Éva osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, a helyi rendelet módosítását az alábbiak teszik
szükségessé:
A Térségi Humánsegítő Szolgálat által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás valamint az
önálló helyettes szülői feladatellátás beolvadt a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási körébe.
A működési engedély módosítása iránti eljárás során a Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzést
folytatott le az önálló helyettes szülői ellátás tekintetében és fenti ellátás vonatkozásában megállapította,
hogy nem kerültek rögzítésre a fizetendő térítési díj számításának és befizetésének szabályai. Végzésben
kötelezte az Intézményi Társulást, hogy állapítsa meg a térítési díj összegét és befizetésének szabályait és
ezeket a dokumentumokat és a helyi önkormányzati rendeletet küldje meg 2013. május 23. napjáig.
Az Intézményi Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte ki a térítési díjjal kapcsolatos helyi
rendelet megalkotására. A Térségi Szociális Gondozási központ elkészítette – a hatályos jogszabályi
előírások figyelembe vételével - a helyettes szülői feladatellátás során alkalmazandó intézményi térítési
díjszámítást, mely az előterjesztés mellékletében olvasható. A rendelet tartalmazza az önálló helyettes
szülői feladatellátással kapcsolatos szabályozást, ezért szükséges a rendelet normaszövegének kiegészítése
az önálló helyettes szülői feladat-ellátás térítési díjával kapcsolatos szabályokkal, továbbá mivel mind az
óvodai, mind az önálló helyettes szülői feladat-ellátás társulási fenntartású, ezért szükséges a rendelet
személyi és területi hatályára vonatkozó rendelkezések módosítása.
A rendeletmódosítás tartalmaz még az utolsó módosítás óta eltelt időszakban történt intézményi
átszervezések miatti - közös önkormányzati hivatal megalakulása, Térségi Humánsegítő szolgálat
beolvadása a Térségi Szociális Gondozási Központba – szövegpontosítást.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 10/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A rendelet hatálya gyermekjóléti szolgáltatás és az önálló helyettes szülői ellátás tekintetében kiterjed
a Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve a Gyvt. 4.
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre.”
2. § (1) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás (továbbiakban: Intézményi Társulás)
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.”
3. § A R. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon, az
abban meghatározott mellékletekkel együtt nyújtható be. A kérelmek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdés a) pontjában, vagy a
28/B. § (1) bekezdésében meghatározott módon, ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás útján
terjeszthetők elő.”
4. § (1) A R. 12.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző a természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Térségi Szociális Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) közreműködésével
biztosítja.”
(2) A R. 12.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A családgondozó a szülő igazolását követően 15 napon belül megküldi az igazolásról készített
hivatalos feljegyzést és a számlát a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási
Osztályának.”
5. § A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Intézményi Társulás a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Térségi
Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül családgondozó
személyek (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) alkalmazásával oldja meg.”
6. § A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Intézményi Társulás gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai feladat-ellátást az általa
fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda útján biztosítja.
(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében:
a) bölcsődei, óvodai, iskolai napközis foglalkozást és étkezést,
b) menzát és a diákotthonos tanulók étkeztetését biztosítja.
(3) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:
a) az általa fenntartott intézményei útján,
b) a bölcsődei és óvodai ellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés szerint látja el.
(4) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.
(5) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.”
7. § A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az Intézményi Társulás a Gyvt. 45. §-a szerinti - a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ útján önálló helyettes szülő
(továbbiakban: helyettes szülő) alkalmazásával látja el.
(2) A helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermek után az elhelyezés időtartamára a Gyvt.-ben
meghatározott juttatás illeti meg.
(3) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjéhez
kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról és fizetendő személyi térítési díj
mértékéről.
(4) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése iránti kérelemhez csatolni kell a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében
meghatározott jövedelemnyilatkozatot a csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelem elbírálása előtt a
család helyzetének és az elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni.
(5) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díját a R. 2. melléklete tartalmazza.
8. § A R. 2. mellékleteként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
1. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2013. június 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. május
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. május hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. május 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Melléklet 13/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Önálló helyettes szülő intézményi térítési díja
A

B
Napi
Ft/nap/fő
1.285.-

1
2

Intézményi térítési díj mértéke

C
Havi
Ft/hó/fő
38.550.-

4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Iványi Lajosné képviselő elmondta, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
kimondja, hogy ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat alkotja meg a rendeletet.
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Fenti jogszabályhely figyelembevételével Csárdaszállás 2013. május 15. napjával hatályon kívül helyezte
fenti tárgyú helyi rendeleteit, és Hunya Község Önkormányzata is elvégzi a rendeletének felülvizsgálatát
és módosítását.
Településünk helyi rendeletének módosításával az Intézményi Társulás és az azt alkotó települések
önkormányzatai maradéktalanul eleget tesznek a Szt.-ben foglalt, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokkal, azok igénybevételével, valamint a fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos önkormányzati
rendeletalkotási kötelezettségnek illetve annak eljárásrendjének.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és biztosítása, a
szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség érvényre juttatása.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község
közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert
személyekre, illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott
állampolgárokra.”
2. § (1) Az ÖR. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, mint az Intézményi Társulás
gesztorönkormányzatának Képviselő-testülete”
(2) Az ÖR. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ d) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal”
3. § Az ÖR. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §Az Intézményi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák:
a) Szociális alapszolgáltatások:
aa) Étkeztetés
ab) Házi segítségnyújtás
ac) Családsegítés
ad) Támogató szolgáltatás
ae) Nappali ellátás: Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Klubja
b) Szakosított ellátási formák:
ba) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona
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bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Idősek Átmeneti Otthona”
4. § Az ÖR. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások:
a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
b) Tanyagondnoki szolgáltatás”
5. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül
kifogással élhet az intézmény fenntartójánál. Ebben az esetben a Képviselő-testület az intézményi
ellátásról határozattal dönt, mely hatáskörét a Polgármesterre átruházza. Csárdaszállási vagy Hunyai
lakhelyű jogosult esetében a polgármester a jogosult lakóhelye szerinti polgármester véleményének
ismeretében dönt az intézményi ellátás ügyében.”
6. § (1) Az ÖR. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Amennyiben a
kötelezett nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj mértékével, az erről szóló értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül a Képviselő-testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet.
Csárdaszállási vagy Hunyai lakhelyű jogosult esetében a Képviselő-testület a jogosult lakóhelye szerinti
polgármester véleményének ismeretében dönt a térítési díj ügyében.”
(2) Az ÖR. 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása vagy törlése
iránt. Csárdaszállási vagy Hunyai lakhelyű jogosult esetében a polgármester a jogosult lakóhelye szerinti
polgármester véleményének ismeretében dönt a térítési díj hátralék ügyében.”
1. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2013. május 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 13. § (2) bekezdésének c) pontja.
Gyomaendrőd, 2013. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. május hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. május 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
5. Napirendi pont
Rendelet alkotás a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
Iványi Lajosné képviselő elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése. Gyomaendrődön jelenleg nincs
hatályban ilyen tárgyú rendelet, ezért a törvényi felhatalmazás szerint indokolt és szükséges a tárgyban
jelzett rendelet megalkotása.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti
normaszöveggel.
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Várfi András polgármester egyetértett azzal, hogy szükség van egy ilyen helyi rendeletre, mely feladatot
ró az önkormányzatra és a helyi lakosokra, hiszen jó néhány közterület elnevezést tartalmazó tábla
hiányzik a városban, illetve a házszámozásokat illetően is elég nehéz eligazodni a városban. Sőt vannak
olyan utcák, ahol összefüggéstelenül következnek a házszámok pl. Pásztor János út, ezért ezek
szabályozása mindenképpen indokolt.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletét
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A közterületek elnevezésének általános szabályai
1. § (1) Minden belterületi és külterületi közterületet el kell nevezni
a) amelyhez közvetlenül olyan építmény csatlakozik, amely a hatályos jogszabályok szerint a központi
címnyilvántartásba lakcímként, székhelyként, telephelyként bejegyzésre kerülhet,
b) amelyik az a) pont feltételeinek nem felel meg de
ba) pihenési, kikapcsolódási célból az emberek közösségi együttlétének színteréül szolgálhat,
bb) köztéri alkotás, műemlék és egyéb fontos objektum elhelyezésének területe
bc) elnevezéséhez lokális identitási okokból különös közérdek fűződik
(2) Az újonnan kialakított közterületet a létrejöttét követő egy éven belül el kell nevezni.
2. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Gyomaendrőd jellegére, történelmére,
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira.
(2) A közterületet úgy kell elnevezni, hogy az utaljon a településen belüli elhelyezkedésére, annak
helytörténeti kapcsolataira vagy hazánk nagyjai, történeti és kulturális értékei megbecsülésére vagy
nemzetközi kapcsolatainak kifejezésére.
2. A közterület elnevezés eljárási szabályai
3. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) az önkormányzati képviselő,
d) az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár,
e) az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil
szervezet
f) Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy.
(2) A névadási javaslatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
a) a névadásra, névmódosításra javasolt közterület pontos behatárolását,
b) a javasolt elnevezést és annak indoklását,
c) az elnevezés javasolt időpontját.
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(3) A névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell
benyújtani.
(4) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) véleményezi.
(5) A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó testületet hívhat össze az
egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a hittudományban, a jog- és
közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával.
(6) Vitás esetben a névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a
Földrajzinév-bizottság véleményének kikérését is.
4. § (1) A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a
helyben szokásos módon közszemlére kell tenni.
(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl kezdeményezheti az érintett lakosság véleményének
közvetlen megismerését is
a) egyéni választókerületi képviselőnél a választói fórum összehívásának,
b) postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációnak,
c) különösen indokolt esetben helyi népszavazás elrendelésének kezdeményezésével
(3) A (2) bekezdésben a)-b) pontjaiban foglalt véleménykérés esetén, a fórumon jelenlévők, illetve a
kérdőívre válaszolók egyszerű többségének véleményre figyelemmel dönt a Képviselő-testület.
3. A közterületek jelölése
5. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.
(2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása, a külterületi ingatlanokat és
magánutakat kivéve, az önkormányzat feladata.
(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(4) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni.
(5) A névtábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy kezelője tűrni köteles.
(6) A megváltozott nevű közterületek korábbi névtábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az új
elnevezés hatályba lépésétől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és átlósan piros színű
áthúzással kell jelölni az elnevezés megszűntét. Az új névtáblát az áthúzással jelölt régi névtábla mellé
kell felszerelni.
4. Házszámozás
6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az épületeket, építményeket és a beépítetlen telkeket a
közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.
(2) Ugyanazon megnevezésű közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan
több közterülettel is érintkezik, csak az egyik közterületre kell megállapítani a házszámot.
(3) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a városközponttól
kivezető utcák esetében a városközponttól kezdődően, míg a városközponttól távolabb eső utcákban lévő
ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb
oldala páros számozást kap.
(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.
(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
(6) A (3) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
(7) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház,
szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során
keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alábontás alkalmazható.
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(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs,
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
7. § A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.
5. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. május hó 10. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. május 10.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
6. Napirendi pont
Gázbeszerzés 2013-2014 Bíráló Bizottság felállítása
Várfi András polgármester elmondta, a Békés megyei települési önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások földgáz beszerzését 2009-ót a Békés megyei Önkormányzat folytatta le. Ezt a feladatot 2013ban már nem vállalja fel, ezért Önkormányzatunknak önállóan kell lefolytatni a beszerzési eljárást.
Nagy Sándor energetikus véleménye szerint a 20 m3/óra teljesítmény feletti fogyasztási helyekkel kellene
részt venni a földgázbeszerzésben. A 20 m3/h alatti teljesítményű mérőórákkal az egyetemes szolgáltatás
vehető igénybe, ezért ezeket a versenyeztetési eljárásból kivettük. A 20m3/h teljesítmény fölötti
fogyasztási helyeire vonatkozó beszerzést az önkormányzati mintára a Térségi Szociális Gondozási
Központ önállóan folytatná le.
Az eljárás típusa hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési
szabályzatunk értelmében Bíráló Bizottság tagok kijelölése szükséges. A javasolt személyek:
• műszaki szakértelem: Nagy Sándor energetikus
• pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
• jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák a bíráló bizottság tagjainak javasolt személyek
megválasztását.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013-2014-es gázév földgázbeszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket:
• műszaki szakértelem: Nagy Sándor energetikus
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•
•
•

pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna közszolgálati tisztviselő
jogi és közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az államháztartásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek
megfelelően történik Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára
készített javaslat előterjesztése. A jogszabály értelmében a következő évi költségvetési koncepció testület
felé történő benyújtásának határideje április 30.
A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett próbáltuk meghatározni az
alapvető célokat, valamint számba venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert
kötelezettségeket.
A 2014. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: bevételek 2.913.929 E
Ft, forrás hiány 94.770 E Ft, kiadások 3.008.699 E Ft, működési kiadások 3.008.699 E Ft, felújításra
23.000 E Ft lett betervezve, fejlesztésre 505.773 E Ft és tartalékra 375.005 E Ft.
A kalkulált forráshiány 94.770 E Ft összegéből 86.770 E Ft a működéshez, 8.000 E Ft pedig a fejlesztési
kiadásokhoz kapcsolódik.
A Pénzügyi bizottság javasolja a koncepció elfogadását.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy időközben változott a jogszabály. A módosítás
szerint a koncepció benyújtásának határideje október 31.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a koncepció elfogadásáról a döntési javaslatban megfogalmazottak
szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2014. évi
költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja
biztosítani:
• A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a
kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
• működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
• biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
• az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell
kialakítani.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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8. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az új önkormányzati törvény valamint a nemzeti
vagyontörvény 2012. év eleji hatálybalépése miatt a helyi önkormányzatoknak át kell tekinteniük a
vagyonukra vonatkozó szabályozást, a nemzeti vagyontörvényből következően több új előírás és kötöttség
vonatkozik az önkormányzati vagyongazdálkodásra. Önkormányzatunk az elmúlt években igyekezett a
vagyont gyarapítani és védelem alá helyezni. Kijelölte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű vagyonelemeket. Ebbe a kategóriába lettek besorolva a holtágak, a viziközmű vagyon,
valamint a 2500 m2-t meghaladó termőföldek. A termőföldek esetén a település alapvetően
mezőgazdasági jellegére való tekintettel fontos a besorolás.
A törvénynek megfelelően elkészítésre került Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyongazdálkodási
terve. A vagyongazdálkodási terv számba vette a vagyon összetételét, melynek túlnyomó többsége
forgalomképtelen törzsvagyon.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a tervet és javasolja a képviselő-testületnek annak elfogadását a
döntési javaslatban szereplő tartalommal.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a vagyongazdálkodási
tervről.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján készített alábbi vagyongazdálkodási tervet hagyja jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Vagyongazdálkodási terve
2013
Bevezetés
Az új önkormányzati valamint nemzeti vagyontörvények 2012. év eleji hatálybalépése miatt a helyi
önkormányzatoknak át kell tekinteniük a vagyonukra vonatkozó szabályozást, továbbá, a nemzeti
vagyontörvényből következően több új előírás és kötöttség vonatkozik az önkormányzati
vagyongazdálkodásra.
Sarkalatos törvény biztosít védelmet a nemzeti vagyonnak a jövőben; a hatályba lépett jogszabály
értelmében a jövőben vagyonkezelői feladatot csak az állam és a helyi önkormányzatok, intézményeik,
valamint a 100 százalékos tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetek végezhetnek.
A jogszabályra a január 1-jén hatályba lépő alaptörvény miatt volt szükség. Az alaptörvény szerint a
nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a
követelményeit sarkalatos törvénynek kell meghatároznia.
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Az új törvény szerint a nemzeti vagyoni körbe az állam és a helyi önkormányzatok vagyona tartozik. Az
adott nemzeti vagyon a jövőben a közfeladatok ellátásával együtt telepíthető állami vagy önkormányzati
tulajdonba. A törvény tehát a nemzeti vagyon elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásának
biztosítását határozza meg. A jogszabály - indoklása szerint - véget akar vetni az intézményesített
vagyonfelélés eddigi gyakorlatának, és a közérdekében hosszú távú, általános védelmet kíván biztosítani a
nemzeti vagyonnak.
A törvény szerint a nemzeti vagyon körébe tartoznak egyebek között az állam vagy a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló dolgok, pénzügyi eszközök, társasági részesedések, vagyoni értékkel
rendelkező jogosultságok, a légtér, az üvegházhatású gázok különböző kibocsátási egységei, a felszín
alatti ásványkincsek és a felszín alatti vizek. Ide sorolja a törvény az állami fenntartású
közgyűjteményeket, a régészeti leleteket és a nemzeti adatvagyont. Nevesítve az állami vagyon körébe
tartozik a Szent Korona és az Országház is.
A nemzeti vagyont annak védelme és a "célszerű gazdálkodás" érdekében a törvény négy kategóriába
sorolja.
Az első, a legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon,
amely forgalomképtelen, tehát nem adható el, nem terhelhető meg, és nem is osztható fel. Ebbe a - törvény
mellékletében is rögzített - körbe tartoznak például a magyarországi tavak, folyók, patakok, holtágak,
mellékágak és azok medre, valamint vízi létesítmények, továbbá az állam kizárólagos tulajdonában álló
országos törzshálózati vasúti pályák.
A következő kategóriába a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont sorolták,
ezek között (részben vagy egészben) állami tulajdonban álló társaságok, továbbá vagyonelemek,
műemlékek vannak. A felsorolásban ezek között szerepel a Sándor-palota, a Királyi Palota, a Rudas fürdő,
az Egyetemi Könyvtár, a Pesti Vigadó, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Citadella, a Műegyetem épületei, a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok. A törvény szerint ezek a
vagyonelemek sem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg, a hasznosításuk szabályozása azonban kevésbé
szigorú.
A nemzeti vagyon harmadik kategóriája a korlátozottan forgalomképes vagyoni kör. Az ide tartozó
vagyonelemek eladhatók, megterhelhetők, de csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek szerint, ami általában valamilyen hatóság vagy egyéb szerv előzetes jóváhagyását
jelenti.
A negyedik vagyoni csoportba az üzleti vagyon tartozik, amely engedély nélkül elidegeníthető,
hasznosítható, tehát a piaci forgalom része.
A szabályozás alapelvei közé tartozik, hogy a nemzeti vagyon közérdeket szolgál, "közös szükségletet
elégít ki", legfőbb rendeltetése szerint pedig a közfeladatok ellátását biztosítja. A nemzeti vagyonnal való
gazdálkodás célja a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása
a jövő nemzedéke szükségleteinek figyelembe vételével.
A nemzeti vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan szervezettel köthető,
amelynek tulajdonosi szerkezete, szervezete, tevékenysége átlátható. Ez lényegében kizárja az off-shore
cégeket a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás köréből.
A tervezet meghatározza azt a kört, amelynek a számára a nemzeti vagyon kezelésbe adható. A korábbi
szabályozáshoz képest jelentős mértékben szűkül a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak köre; az állam
és a helyi önkormányzat szerveire, intézményeire, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló
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gazdálkodó szervezetekre korlátozódik. Erre azért van szükség az indoklás szerint, mert a vagyonkezelői
jog rendkívül széles körű, "kvázi tulajdonosi jogkört" jelent.
A törvény rögzíti azt is, hogy nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen átruházható a közfeladatok
ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között. Lényegében ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy
az önkormányzatok oktatási, egészségügyi, szociális feladataikkal együtt vagyont is átadhassanak az
államnak. A nemzeti vagyonról szóló törvény az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak
elővásárlási jogot biztosít.
A sarkalatos törvényként megalkotott és 2011. december 31.-én kihirdetett nemzeti vagyontörvény az
állam és az önkormányzatok tulajdonára, mint a nemzeti vagyon részeire tartalmaz új típusú
kötelezettségeket, előírásokat részben közös, részben sajátlagos feltételek mellett. A nemzeti vagyon
Alaptörvény szerinti behatárolása azt a célkitűzést fejezi ki, hogy az állam és az önkormányzatok által
ellátott közfeladatok törvényben meghatározott megosztásának elve érvényesüljön az adott feladat
ellátásához rendelt vagyonnak az állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba, vagy – az adott feladatnak
az államhoz történő telepítése esetén – önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése során.
A törvény a nemzeti vagyon elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását határozza
meg, és megteszi a közfeladatok fogalmának általános jellegű definiálását oly módon, hogy figyelemmel
van a közfeladatok, közszolgáltatások fogalmának egyéb más jogszabályokban alkalmazott jelentéseire.
A nemzeti vagyon védelmét a lehető legnagyobb mértékben, a legszigorúbb szabályozással biztosítja a
törvény, lehetővé téve ugyanakkor az okszerű, és célszerű gazdálkodást.
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon
meghatározása, ami forgalomképtelenséget jelent, azaz teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint
dologi jog, vagy osztott tulajdon létesítésének tilalmát. Ezen vagyonelemek körét taxatíve határozza meg a
törvény és mellékletei. Az állam és önkormányzatok kizárólagos tulajdona fő szabályként kizárólag
koncesszió útján hasznosítható
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásában egyre nagyobb szerepet kap a vagyongazdálkodás
annak érdekében, hogy a vagyont ne csupán eszközként használjuk, hanem ténylegesen és hatékonyan
gazdálkodjunk is vele. Ez különösen fontos a finanszírozási helyzet várható alakulása ( romlása ) miatt,
egyre nagyobb szerepet játszik önkormányzatunk költségvetésében a vagyon jövedelemtermelő
hasznosítása. A hatékonyság növelése érdekében nagyon fontos, hogy a feladatok, az intézkedések egy
előre meghatározott pontos célrendszer felé haladjanak, hiszen csak így építhető fel egy hatékony,
gazdaságos és jövőbe mutató vagyongazdálkodási tevékenység.
Az önkormányzatunk vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlása a vagyongazdálkodás során valósul
meg. A vagyongazdálkodás az önkormányzat gazdálkodásának egészét átfogja, mivel a fejlesztési
döntések megvalósulásán túl a vagyon működésének formáját, eszközrendszerét, finanszírozását is
magában foglalja.
Az önkormányzati eszközökkel való gazdálkodás joga – így a vagyon feletti rendelkezés is – alapvetően a
képviselő-testületet illeti meg. Ebből következően a helyi önkormányzati vagyonstratégia kialakítására,
majd a működtetésre vonatkozó döntések meghozatalára csak a képviselő-testület jogosult. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
14/2003.(VI. 5.) önkormányzati rendelete értékhatárokhoz kötve bizottsági és polgármesteri hatáskörben
engedélyezi a vagyonhasznosítást.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években igyekezett a vagyont gyarapítani és védelem alá
helyezni. A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben biztosított jogkörben eljárva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelölte a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonelemeket. Ebbe a kategóriába lettek besorolva a holtágak, a viziközmű vagyon, valamint a 2500
m2-t meghaladó termőföldek. A termőföldek esetén a település alapvetően mezőgazdasági jellegére való
tekintettel fontos a besorolás.
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben A helyi önkormányzat a
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
1. Az önkormányzati vagyon összetétele
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodást. A rendelet meghatározza a törzsvagyon, egyéb vagyon körét, ezen belül a
forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon feletti rendelkezés szabályait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonának túlnyomó többsége törzsvagyon és jelentős része
forgalomképtelen.
Az önkormányzati vagyon jelentős része, 98%-a a törzsvagyonba tartozik. A törzsvagyonba tartozó
vagyonelemek hasznosításáról a Tisztelt Képviselő – testület dönt.
Az önkormányzati törvény erejénél fogva a forgalomképtelen vagyon kategóriájába vannak besorolva az
utak, közterek, holtágak, csatornák, árkok, erdők stb. A korlátozottan fogalomképes vagyon kategóriájába
az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények épületei, építményei és egyéb létesítményei tartoznak
többségében.
Az önkormányzatok önállóságának és működésének alapvető feltétele, hogy feladataik ellátásához
szükséges vagyonnal rendelkezzenek.
2. Ingatlan vagyon nyilvántartása
Az önkormányzat vagyongazdálkodása csak akkor tud megalapozottan működni, ha minden
vagyontárgyról a döntés előkészítéshez rendelkezésre áll és hozzáférhető valamennyi információ, amely a
döntések meghozatalához szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyonának nyilvántartását
szolgálja a KATAWIN szoftver, amely számviteli nyilvántartást is magába foglalja, ezzel biztosítva a
számvitel és kataszter egyezőségét. Jogszabályi előírás, hogy az ingatlanvagyon kataszterben valamennyi
ingatlant értéken is ki kell mutatni és az ingatlanok bruttó értékének meg kell egyezniük a számviteli
nyilvántartásokban szereplő adatokkal. Alapvető elvárás, hogy a nyilvántartásokból kinyerhetőek
legyenek mindazon információk, tények, amelyek befolyásolják, korlátozzák a vagyongazdálkodást, az
ingatlanok adatai legyenek összhangban a földhivatalok ingatlan-nyilvántartásával, közművek
tekintetében, pedig a közüzemi vállalatok közműnyilvántartásával, valamint tükrözzék az ingatlan valós
állapotát, műszaki természetbeni jellemzőit.
3. Az önkormányzati vagyon csoportosítása
3.1. Önkormányzati törvény szerinti csoportosítás
A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a vagyon két fő csoportba (törzsvagyon, üzleti vagyon) és négy
alcsoportba sorolható.
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A törzsvagyonba a forgalomképtelen, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és
korlátozottan forgalomképes, az üzleti vagyonba, pedig a forgalomképes vagyonelemek tartoznak.
A forgalomképtelen vagyon nem értékesíthető, gazdasági társaságba nem vihető be (nem apportálható),
nem idegeníthető el, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete. Ezek a vagyonelemek tehát nem
használhatók fel olyan célra, ahol a vagyon működését már nem az önkormányzati feladat, hanem az
eredményszerzés motiválja. A forgalomképtelen vagyon célja nem a haszonszerzés, hanem a
közszolgáltatás.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, a törvény szerint ezek a
vagyonelemek sem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg, a hasznosításuk szabályozása azonban kevésbé
szigorú.
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakról a törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételekkel lehet rendelkezni. A korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartoznak a
közművek, az intézmények, középületek, a műemlékek, a védett természeti területek, a muzeális emlékek,
és mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket az önkormányzat rendeletében korlátozottan
forgalomképesnek minősít.
A forgalomképes vagyontárgyak körébe tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket a
törvények vagy a helyi rendelet nem sorol a törzsvagyonba.
3.2. Számviteli törvény szerinti vagyoncsoportosítás
Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök befektetett eszközökként és forgóeszközökként
jelennek meg. Ez a besorolás az eszközök rendeltetése, használata alapján történik.
Befektetett eszközök, azok az eszközök, vagyontárgyak, javak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl
szolgálják a költségvetési szervek tevékenységét. Ide tartoznak az immateriális javak, melyek a nem
anyagi formában megtestesülő vagyont, vagyoni elemeket foglalják magukba, a tárgyi eszközök, melyek
egyértelműen anyagi eszközök és az önkormányzati vagyon legnagyobb volumenét adják, valamint a
befektetett eszközök, melyek azon pénzügyi befektetéseket jelentik, amelyek tartós, legalább egy éven túli
időtartamú lekötést jelentenek.
Forgóeszközök az önkormányzatok vagyonának általában kis hányadát képviselik. A forgóeszközök az
egy éven belül elhasználódó eszközök. Ide tartoznak a követelések, a nem tartós befektetésekre vásárolt
értékpapírok, üzletrészek és a pénzeszközök is.
3.3. Gazdálkodási szempont szerinti önkormányzati vagyoncsoportosítás
Szolgáltatási vagyon az önkormányzat által biztosított közvetlen szolgáltatások vagyoni feltételeit adó
vagyonelemek, ahol a hivatali munka, illetve a lakosság számára nyújtott közszolgáltatás ténylegesen
zajlik. Ide tartoznak a szociális, egészségügyi-, a közművelődési létesítmények, a könyvtárak és iskolák,
minden, ami az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatok ellátásának vagyoni feltétele, és a
szolgáltatásra ténylegesen igénybe veszik.
Üzleti hasznosítású vagyon is az önkormányzat tulajdonában van, de nem hasznosítja közvetlenül
szolgáltatásra, hanem bérbe adja.
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Szabad vagyon az önkormányzat tulajdonában lévő, annak szolgáltatásai által megkívánt vagyonmértéket
meghaladó rész, amelyet sem bérbe nem adtak, sem önkormányzati intézmény nem foglal el, amelyek
nyílt árverésen értékesíthetők.
Értékpapírok, részesedések az önkormányzat tulajdonosi jogait megtestesítő, forgalomképes, vásárolt
eszközei.
4. A vagyongazdálkodás átfogó követelményei
4.1. A vagyontárgyakkal való tulajdonosi joggyakorlás helyi szabályai
A vagyongazdálkodás kereteit helyi szinten a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati
rendelet, a helyi versenyeztetési szabályzat, az önkormányzat közbeszerzési szabályzata, valamint a
költségvetés ill. a zárszámadás határozza meg.
4.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyongazdálkodásának általános elvei:
·
Az önkormányzat törvényben előírt és önkéntesen vállalt közszolgáltatásokat nyújt.
Közszolgáltatásai nyújtásának biztosítására alanyi jogon saját vagyonnal rendelkezik. Saját vagyonával
kapcsolatosan megilletik – a törvényben meghatározott eltérésekkel – mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető
jogok gyakorlásáról Képviselő-testülete rendelkezik.
·
Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető, olyan vagyoni értékű
jogból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.
·
Az önkormányzati vagyon rendeltetése az említett közszolgálatok nyújtásában megjelenő közérdek
szolgálata a vagyon használata által, illetve egyéb költségvetési bevételei mellett. Saját bevételnek
minősülnek a vállalkozásba bevitt és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék,
kamat és bérleti díj, továbbá az önkormányzati vagyon elidegenítéséből származó bevétel.
·
Az önkormányzat vagyonát költségvetési szervek – az önkormányzat hivatala és intézményei – és
az önkormányzat tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok használják. A vagyon
csak a rendeltetésének megfelelő célra és jogszabályban meghatározott módon – a törvényekben és az
önkormányzati rendeletekben szabályozottan – használható.
·
Az önkormányzat gazdálkodásának eredményessége érdekében meghatározza saját gazdasági
programját, és az abban megfogalmazott célokat kell szolgálja az önkormányzat vagyongazdálkodása. Az
önkormányzat rendeletben szabályozza vagyonának használatát (Vagyonrendelet). A költségvetési
koncepciójában évente tervezésre kerülnek a vagyonhasznosításából eredő bevételek, ezek alapvetően
helyiségbérlet, földhaszonbérlet, közterület használat kisebb mértékben értékesítés.
4.3 Ingatlanok
·
Vagyonrendeleti besorolás: a hatályos törvények előírásai és az önkormányzatok rendelkezései
alapján a vagyontárgy mely körben és milyen mértékben esik korlátozás alá.
·
Terheltségek: a vagyontárgyat terhelik-e a tulajdonszerzés során vagy más helyi döntés alapján
vállalt időszakos vagy részleges kötelezettségek. (pályázati kötöttség, megállapodás szerinti kötöttség,
testületi kötöttség, banki kötöttség, fedezeti kötöttség (kötvény) stb.)
·
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek: az egyes vagyontárgyak tekintetében a kit illetnek meg a
tulajdonosi jogok, és kit terhelnek a kötelezettségek
·
Kötelező feladatellátás biztosítása: a vagyontárggyal kapcsolatos intézkedés nem veszélyezteti-e a
kötelező vagy önként vállalt feladatok ellátását.
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·
A feladat nagysága: a vagyonnal kapcsolatos feladat nem haladja-e meg az önkormányzat vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
·
Hasznosítási irány: attól függően, hogy a vagyontárgy milyen valóságos értéket képvisel, meg kell
határozni a működtetés módját, és elemezni szükséges, hogy értékesítés lenne jövedelmezőbb, vagy az
egyéb hasznosítás az eredményesebb.
·
Működtető szervezet: a vagyontárgy működtetéséhez milyen szervezeti formát lehet, illetve
célszerű választani annak érdekében, hogy az önkormányzat gazdálkodásában rövid és hosszú távon,
kiszámítható módon, pénzügyileg a legkedvezőbb hatásokat lehessen elérni.
4.4. Részesedés gazdasági társaságokban
Az önkormányzat gazdasági társaságokban (kft., Zrt.) való részvételének három tipikus esete lehetséges:
- az önkormányzat főleg kötelező szolgáltatási feladatainak ellátása érdekében vagyonával
gazdasági társaságot hozhat létre,
- a vagyontörvény alapján korábban az állami vállalatok által kezelt ingatlan gazdasági
társaságba való vitele során a belterületi föld értékének megfelelő, a föld fekvése szerint
illetékes önkormányzatot megillető apportérték révén, ha az nem kerül megváltásra, akkor
üzletrészhez jutott,
- az önkormányzat – elsősorban befektetési, osztalékszerzési céllal – szabad pénzeszközeivel és
tárgyi eszközeivel részt vehet gazdasági társaság alapításában, tőkéjének emelésében, illetve
részvényt (üzletrészt) vásárolhat.
A gazdasági társaságokban történő részvételről születő döntés előkészítése során mérlegelni kell az
esetleges előnyöket:
- a saját vállalkozás a település szempontjából előnyös lehet, pl.: mukahelyteremtés,
- eredményes működés esetén kiegészítő bevételt juttathat a tulajdonosnak,
- az önkormányzati szervezet mentesül az ellátó tevékenység operatív irányításától,
- és hátrányokat:
- a tulajdonos önkormányzatnak az érvényesíthető gazdasági „ráhatása” csak kizárólagos
tulajdonlás esetén érvényesíthető,
- megszűnik az önkormányzat „ad hoc” jellegű beavatkozásának lehetősége,
- az önkormányzat legfeljebb a tulajdoni hányadának megfelelő arányban részesedik az
esetleges osztalékból, viszont az elhasználódott eszközeik pótlásának vagy az eszközállomány
bővítésének igényét az önkormányzatokkal szemben támasztják, amennyiben a vállalkozás
nyeresége nem nyújt rá fedezetet.
5. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos elvárások, célkitűzések
A gazdasági környezet – főként negatív – változásaira válaszul az Önkormányzat 2008 – 2012 közötti
időszakban számos intézkedést hajtott végre, melyek nagymértékű szervezeti,- és feladatváltozást
eredményeztek az intézményekben és a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságokban a költségek
racionalizálása, valamint a hatékonyabb működés érdekében. A kizárólagos tulajdonú gazdasági
társaságoknál történt szervezeti intézkedésekkel, valamint az egyes intézmények összevonásaival
optimális méret lett kialakítva annak érdekében, hogy racionalizálni lehessen a személyi és tárgyi
erőforrások kihasználtságát. A nem szakmai, támogató szolgáltatások, központi koordinációjával a
munkafolyamatokat költséghatékony keretek közé szorította úgy, hogy továbbra is megfeleljen a
szakszerű közszolgálat követelményének. Az új struktúrában működő, letisztult feladatkört ellátó
intézményeknél optimalizálni szükséges a meglévő ingatlan állományt és motiválni szükséges az
intézményeket a ki nem használt ingatlanok feladására, illetve a feladat ellátáshoz illeszkedő, de minimum
önköltségi szintet biztosító, bevételt hozó hasznosítási gyakorlatot eredményező szemlélet megerősítésére.
Alapvető szempont, hogy az üzleti alapú, alaptevékenységet kiegészítő tevékenység, vagy üzleti
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tevékenység a települési érdekek érvényesítését szolgálja, és fenntarthatósági elven biztosítsa az
intézményi feladat ellátást, így megteremtve az állag megőrzését garantáló felújítási, pótlási forrásokat és
forrást teremtsen a pályázati lehetőségek saját erejéhez.
A Vagyongazdálkodási Stratégia célja:
·
Meghatározza a Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyongazdálkodásával szemben támasztott
általános elvárásokat,
·
Rögzítse az elvárások megvalósítását szolgáló vagyongazdálkodási tevékenységekre vonatkozó
konkrét cél és feladat meghatározásokat, a vagyongazdálkodás hatékonyságának növelése, a költségvetési
egyensúly biztosítása, és a visszafizetési kockázatok minimalizálása érdekében.
·
Rendszerbe foglalja a célok megvalósítása érdekében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatok
szakmai elvárásokat és feladatokat.
5.1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásával szemben támasztott általános elvárások:
-

-

-

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tervszerű, hatékony, költségtakarékos és
átlátható legyen.
az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és megalapozása
legyen szakszerű és gyors,
a vagyongazdálkodás fejlesztéséhez szükséges alapinformációk megszerzése, nyilvántartása
és kezelése legyen megbízható és alapos,
a gazdálkodási és fejlesztési feladatok tervezése, végrehajtása ésszerű és optimális legyen,
önkormányzati ingatlan vagyont bérbe adása, használatba adása alapvetően üzleti alapon,
(ellenérték fejében) valósuljon meg, egy rövid vagy középtávú tervezhető időtávra
vonatkozóan,
az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati vagyont az intézmények a kötelező
feladatellátást a társadalmi szükségletek, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjait
figyelembe véve kell, hogy kielégítsék,
a hatékonyság növelése érdekében fontos az önkormányzati feladatellátáshoz nem tartozó
vagyon körének szűkítése, ami elsősorban a piaci alapon nem hasznosítható, hosszú távon is
felesleges vagyonra vonatkozik. (kis értékű – kis méretű)

5.2. A Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatai
A hatékony, költségtakarékos, átlátható vagyongazdálkodás tartalmi elemei:
·
vagyonnyilvántartás
·
a vagyon rendeltetésszerű használata,
·
a vagyon üzemeltetése,
·
állagának megóvása, tervszerű, megelőző karbantartása,
·
felújítása,
·
értékének, összetételének, nagyságának a feladatok által meghatározott mértékű bővítése,
·
hasznosítása,
·
selejtezése,
·
védelme.
5.3. Vagyon fenntartása, vagyonmegőrzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyonával kapcsolatos közép és hosszú távú elképzelések alapján
elérendő cél a jelentős értéket képviselő – döntően ingatlanokban megtestesülő – szolgáltatási
vagyontömegnek az önkormányzati kötelező feladatellátást költséghatékonyan szolgáló fenntartása,
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működtetése, feladatorientált fejlesztése, és az üzleti hasznosítású vagyonelemek bevételtermelő
képességének maximális kiaknázása.
5.4. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási célok, feladatok
A szolgáltatási vagyonelemek körébe sorolt ingatlanokkal kapcsolatos elvárás, hogy az intézmények csak
a feladatellátásukhoz szükséges, egyben elégséges ingatlanvagyonnal rendelkezhetnek.
Az intézmények költségvetését terheli annak a kötelezettségnek a teljesítése, mely szerint az ingatlanok
folyamatos állagmegóvásáról, tervszerű, megelőző karbantartásáról, időszerű felújításáról, az adott
intézmény szakmai programjához szükséges fejlesztéséről, funkcionális átalakításáról, bővítéséről – az
éves költségvetés adta kereteken belül – gondoskodni kell.
Mindezen intézkedések kényszerítő erővel hatnak arra, hogy az intézmények költségelemzési, önköltség
számítási tevékenységükre egyre nagyobb hangsúlyt fektessenek, valamint, hogy a veszteséggel
üzemeltetett, a szakmai feladatok ellátásához nem feltétlenül szükséges ingatlanok kezeléséről
lemondjanak.
Az intézmények által feleslegessé vált, szabad ingatlanokat is a jó gazda gondosságával kell kezelni,
hasznosításra alkalmas jó állapotban kell tartani, ütemezetten el kell végezni a karbantartásokat, a
hasznosítási cél megvalósításához szükséges fejlesztéseket, bővítéseket, esetleges funkcióváltásokat.
Ezen feladatok ellátására és az üzleti hasznosítással kapcsolatos döntések a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztály előkészítő munkáját követően bizottsági és Képviselő – testületi hatáskörben
történik.
5.5. Ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyongazdálkodási célok, feladatok
Az ingó vagyontárgyaknál elsődleges cél, egy olyan eszközpark kialakítása és folyamatos fenntartása,
amely méretében, szerkezetében és alkalmazott típusaiban költséghatékonyan szolgálja az adott intézmény
alapfeladatainak ellátását és annak sérelme nélkül – az ideiglenesen szabad kapacitásaival – hozzájárul az
intézményi bevételek növeléséhez is. A szükséges eszközcseréket lehetőleg központosított módon,
pályázatok útján összehangoltan kell végrehajtani, kihasználva az ebben rejlő költségmegtakarítási
lehetőségeket. Ez különösen fontos az oktatási vagyon kezelése során.
Mind az ingó vagyontárgyak, mind az ingatlan esetében törekedni kell az optimális feladat ellátási
színvonal, és a költséghatékonyabb feladatellátás megvalósításához.
5.6. Befektetésekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási célok, feladatok
A Gyomaközszolg Kft., a Zöldpark Kft. vállalkozásokban vagyoni részesedésként megtestesülő
vagyonelemeknél cél, hogy azok a kötelező feladatellátás tekintetében vagyonvesztés nélkül, lehetőség
szerint vagyongyarapodással együtt szolgálják a feladat optimális ellátását. A gazdálkodás alapvető célja
itt nem a profitszerzés, profitnövelés, hanem a szolgáltatás magas szintű ellátását biztosító humán és
technikai kapacitások működtetéséhez szükséges bevételek elérése, a szolgáltatási díjak lehető
legalacsonyabb szinten tartása mellett.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. esetében a cél: a nyújtott szolgáltatás folytonosságának, biztonságának és
kiegyenlített hozzáférhetőségének bizonyos szintű „garantálása”, az ehhez kapcsolódó önkormányzati
érdekek érvényesítése. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodása során a társaságnak törekedni kell
a költségek csökkentésére, racionalizására valamint a vendégforgalom növelésére az önkormányzati
támogatás szintentartása, esetleg csökkentése érdekében.
Kiemelt feladat, főleg a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében a folyamatos
cégfelügyelet, hiszen amennyiben nem hozzák azt az eredményt, amely indokolttá tette a részesedés
megszerzését (osztalék bevétel, érdekérvényesítő képesség növelése, önkormányzati feladatellátás stb.), a
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társaságban lévő vagyon „holt-tőkévé” változik, melynek megakadályozásáról a vagyongazdálkodás során
kell gondoskodni. Továbbá fontos a vagyonvesztés megakadályozása.
5.7. Vagyongyarapítás
A vagyon bővítése, gyarapítása a bevételeket termelő vagyonelemek irányába kell eltolódnia.
A vagyongyarapítás során fontos a körültekintő, célirányos tervezés, a tervszerű megvalósítás, figyelembe
véve a beruházás megtérülését. Az átgondolt, megtervezett ingatlan befektetés legalább annyira fontos
eszköze kell, hogy legyen a hatékony vagyongazdálkodásnak, mint az ingatlanok kellő körültekintéssel
előkészített értékesítése. Az ingatlan beruházások és értékesítések sikerének kulcsa a folyamatos
tájékozódás a megyében várható beruházásokról, infrastrukturális változásokról, valamint naprakészség az
ingatlanpiac aktuális helyzetéről és várható változásairól.
Az ingatlan fejlesztésekre vonatkozó alapelv, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata olyan
ingatlanfejlesztéseket preferál, melyek vagy alaptevékenységet, vagy alaptevékenységet kiegészítő
tevékenységet szolgálnak, illetve saját ingatlanon történik a fejlesztés.
Az önkormányzati vagyon fejlesztésének rendkívül fontos része a finanszírozási döntés. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata fejlesztései során a megtérülő beruházásokat részesíti előnyben. Ez a szempont a
pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések és programok, projektek esetén is meghatározó szempont.
A fejlesztés során fontos, hogy számoljunk a megtérülés mellett, a fenntartás, a működtetés kérdésével is.
Egy fejlesztésre vonatkozó döntés meghozatala során gondolni kell az új/megnövekedett intézmény
üzemeltetési, fenntartási költségeinek hosszú távú biztosításáról.
Az önkormányzat beruházásai különösen a pályázatok által finanszírozottak, alapvetően közbeszerzés
útján valósulnak meg. A közbeszerzés alá tartozó beruházások esetén már a tervezés során gondolni kell
arra, hogy a közbeszerzési eljárás a beruházás megvalósításának időtartamát jelentősen, akár hónapokkal
is meghosszabbítja, s mindez többletköltséget is okozhat.
5.8. Üzemeltetés
Az ingatlanüzemeltetési tevékenység magába foglalja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal
kapcsolatban az épületfelügyeleti, gépészeti, elektromossági, vagyonvédelmi, takarítási, kertészeti,
tűzvédelmi, munkavédelmi feladatokat. Az ingatlan üzemeltetés része minden, amely az ingatlanok
rendeltetésszerű és ütemezett használatához kapcsolódik. A vagyongazdálkodás szempontjából az
ingatlanüzemeltetési feladatkör fontos része a kihasználtság folyamatos biztosítása, a bérlőkkel,
használókkal való kapcsolattartás, részükre az üzemeltetési díjban érvényesített szolgáltatások folyamatos
és minél magasabb színvonalú biztosítása az üzemeltetési költségek megtérülése érdekében. Ezt a
feladatokat jelenleg az önkormányzat ingatlanvagyonára vonatkozóan az önkormányzat gazdasági
társaságai látják el (Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaközszolg Kft., Zöldnaprk Kft. ). A viziközmű
vagyont az Alföldvíz Zrt. üzemelteti. A hulladékkezelése térségi szinten valósul meg 9 önkormányzat által
létrehozott gazdasági társaságban.
5.9. Hasznosítás
Az Önkormányzat vagyonának meghatározó része esetében a fő feladat a vagyon kezelése, hasznosítása.
A vagyon kisebb részénél az üzemeltetésen és a hasznosításon túl indokolt lehet az értékesítés,
amennyiben nem sérülnek a közfeladat-ellátási érdekek, a tranzakció üzleti alapon megalapozott, és
összességében az önkormányzati vagyon értékének megőrzését, növelését eredményezi, vagy a kis értékű,
kis méretű ingatlanok értékesítésével egyszerűsödik az ingatlan összetétele, ami csökkenti a meg nem
térülő fenntartási, felújítási költségeket.
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Azokat az ingatlanokat, amelyekre az önkormányzati intézmények feladatellátásához nincs szükség, más
módon kell hasznosítani. Ez lehet a más intézményünknek való átadás, cserére, vagy megvételre való
felajánlás, vagy a meglévő állapotban történő értékesítés. Hasznosításként esetenként szóba jöhet az üzleti
alapú ingatlanfejlesztés, és azt követően a megtérülést biztosító hasznosítás.
Jelen piaci viszonyok közt Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlanok hasznosítása során nem
elsősorban az értékesítést, hanem a bérbeadást tűzte ki hasznosítási célként az ingatlan vagyon értékének
őrzése és a bevételszerzés érdekében.
5.10. Értékesítés
Az önkormányzat rendelkezésére álló források szűkülése miatt a jövőben a kötvény visszafizetésének
kötelezettsége miatt ingatlanok értékesítése válhat szükségessé. A Magyar Állam a kötvény visszafizetési
kötelezettség 65%-át átvállalta, azonban a fennmaradó részt az Önkormányzatnak kell teljesíteni.
A visszafizetési kötelezettségek rendezéséhez ingatlan értékesítésből biztosítandó forrásokra vonatkozó
igényt minden esetben a költségvetés tervezésével Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály kell, hogy
jelezze. A költségvetés tervezési folyamatába be kell építeni a törlesztési és likviditási képesség
vizsgálatára vonatkozó tevékenységeket.
A források biztosítása csak abban az eseten garantálható, ha a forrás biztosítására min. két év áll
rendelkezésre. Az első év végéig kell összeállítani a közgyűlés elé benyújtandó, értékesítésre vonatkozó
javaslatot, ezen időszak alatt az ingatlant meghirdetésre alkalmas állapotba kell hozni. A döntéstől a
második év végéig terjedő időszak az értékesítés lefolytatására áll rendelkezésre, a meghirdetéstől a
pénzügyi teljesítésig.
A visszaélésekre lehetőséget adó körülmények kizárása, és a titoktartás követelményeinek biztosítása
érdekében, fontos, hogy kijelölésre kerüljenek azon személyek, akik a fedezet biztosítására vonatkozó
értékesítések felelősei, lebonyolítói lesznek, meghatározásra kerüljenek a velük szemben támasztott
követelmények az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása mellett.
Az értékesítések minél hatékonyabb és szakszerűbb lebonyolítása érdekében pontosítani, aktualizálni, és
helyszíni felmérések alapján dokumentálni kell az ingatlanvagyon állapotadatait. A felmérés
megvalósításához külön feladattervet kell készíteni. Első lépésként az azonnal értékesíthető és
átalakítandó kategóriába sorolt ingatlanait kell felmérni, és jogilag, hatóságilag, fizikailag értékesíthető
állapotba hozni.
Ezen feladatok, tervszerű és szakszerű megvalósítása kiemelten fontos cél, hiszen egy megalapozott,
kellően behatárolt keretek közt végzett, piacelemzésen alapuló vagyongazdálkodás kialakításával
elkerülhetővé válik a kényszereladás, és lehetővé válik átgondolt és előkészített, alkalmas piaci
körülmények közötti ingatlan értékesítés.
Az értékesítések szakszerű végrehajtását a versenyeztetési szabályzat segíti az értékesítési eljárási
protokoll meghatározásával, amely a vagyonrendeletben szabályozott értékesítési módozatokat részletezi,
az előkészítési folyamattól kezdve az értékesítésig, szabályozott keretek közé szorítva a felelősségi és
hatásköri kérdéseket. Ennek elsődleges célja az értékesítések szigorú kontroll melletti végrehajtásának
biztosítása.
5.11. Bérbeadás
Az Önkormányzat jelenleg a folyamatos hasznot hozó hasznosítási formákat részesíti előnyben az
egyszeri bevételeket jelentő értékesítéssel szemben. Fontos, hogy az önkormányzat vagyonelemei
folyamatos hasznot hajtsanak, növelve ezzel a bevételi forrásokat. Ezért a gyakorlatban törekedni kell
arra, hogy megtartsuk azokat a vagyonelemeket, melyek megfelelnek ennek az elvárásnak, és érékesítésre
azok az ingatlanok kerüljenek első körben, melyek nem hajtanak hasznot, viszont folyamatos
karbantartásukról - amely jelentős költségeket jelent az önkormányzatnak- gondoskodni kell.
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Az ingatlangazdálkodási gyakorlatban elfogadott irányelv, hogy amíg az ingatlan éves bérleti díjának
tizenötszöröse több mint az esetleges értékesítésből származó bevétel, addig a bérbeadást kell preferálni.
Ezt az irányt az Önkormányzat is szempontként kezeli az értékesítési döntések előkészítésekor,
figyelembe véve egyéb tényezőket is, például a felújítási teher alóli mentesülést, vagy új munkahelyek
létrejöttének lehetőségét.
Összegzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években megkezdte a vagyongazdálkodási rendszerének
átalakítását, megújítását (átszervezés, összevonás stb.) azzal a céllal, hogy egy hatékonyabb
vagyongazdálkodásra alapozva tudja biztosítani a költségvetési egyensúly fenntartását, működési
feltételeinek biztosítását, ami a kormányzati megszorító intézkedések együttes hatására évről-évre
nehezebb feladat.
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az új típusú vagyongazdálkodás során
felülvizsgálta a vagyonelemeket, kijelölte a kiemelt nemzeti stratégiai önkormányzati vagyont.
Kijelölte az értékesítésre szánt üzleti vagyon körbe tartozó vagyonelemeket, melynek elsődleges célja az
üresen álló megfelelő funkció nélküli vagyonelemek értékesítése, költségvetési bevétel biztosítása.
Számos intézkedést hajtott végre az intézményi vagyongazdálkodás racionalizálása érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata áttekintetve a működését a vagyongazdálkodás terén a következő
megállapításokat, javaslatokat fogalmazta meg:
A nyilvántartás rendszer korszerűsítése
Egy jól kidolgozott, kellően megalapozott ingatlanhasznosításban számottevő bevétel növelési – így
költségvetési hiány csökkentési – potenciál rejlik. Ennek kiaknázására a Vagyongazdálkodási Stratégia
mentén ki kell alakítani egy célszerű és naprakész nyilvántartást és információs rendszert. Ehhez
elengedhetetlenül fontos egy olyan nyilvántartási rendszer felépítése, amelyben minden – a vagyonnal
releváns – adat megbízhatóan és naprakészen szerepel.
A jelenleg alkalmazott KATAWIN program már elavult. A szoftverfejlesztő cég új, e-kataszteri változata
óriási előrelépés a korábbi változathoz képes. A kataszteri alapfeladatok lényeges továbbfejlesztésén túl
önmagukban is jelentős szolgáltatásokat integráltak a rendszerbe. A sokrétű funkcionalitás egyszerűen
kezelhető, áttekinthető felület mögé van beágyazva.
Az e-kata nem csak kataszteri, hanem komplex vagyongazdálkodási rendszer. Lehetővé teszi az adatok
sokrétű lekérdezését, térképi elemzését, tematikus térképek készítését. Tárolja a kapcsolódó elektronikus
dokumentumokat. Feladatkezelő és intézményi hozzáférés korlátozó modulja lehetővé teszi és
dokumentálja a hivatalon belüli munkamegosztást.
Az üzleti vagyon aktualizálása
Az üzleti vagyont a Vagyonrendelet változásával, az esetleges funkcióváltozásokkal, szerződéskötésekkel
összhangban folyamatosan aktualizálni szükséges, a gazdasági környezet változásai következményeit
figyelembe véve évente célszerű felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani az üzleti vagyonba sorolt
ingatlanokat.
Vagyonhasznosítás
Felül kell vizsgálni a hatályos bérleti szerződéseket és meg kell tervezni a lejáró szerződések megújítását,
új bérlőket kell találni a ki nem használt bérleményekbe. Ki kell jelölni az adott gazdasági évben
értékesíteni kívánt (kis értékű, kis méretű) ingatlanokat, ezzel is egyszerűsítve az ingatlan portfólió
összetételét és csökkentve a fenntartási, felújítási költségeket.
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Kiajánlható ingatlan portfólió
A vagyongazdálkodás hatékonyságát növelő alternatívaként, reagálva az ingatlanpiaci igényekre, fontos
feladat az Önkormányzat ingatlanaiból – összhangban az üzleti vagyonnal egy hasznosítási portfólió
összeállítása. Itt elsősorban munkahelyteremtés céljából az Ipari Park területéből kell szorgalmazni a
kiajánlást befektetők felé.
Részesedések
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodását szigorúbb tulajdonosi ellenőrzés alá kell
vonni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni e téren az önkormányzat részesedésével működő –
elsősorban többségi- társaságok gazdálkodását. Amennyiben nem teljesítik a velük szemben támasztott
követelményeket, nem felelnek meg az elvárásoknak, be kell avatkozni a működésükbe, szükség esetén
végre kell hajtani a tőkekivonást.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
9. Napirendi pont
2013. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Várfi András polgármester elsőként Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét kérte fel, hogy
ismertesse a bizottság döntését a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, milyen
támogatási összegeket határozott meg a bizottság.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Környezetvédelmi Alapra 6 pályázat érkezett, a pályázható
összeg 3.922.000 Ft ezzel szemben a beérkezett támogatási igény 7.421.524 Ft volt.
A bizottság a 2013. évi Környezetvédelmi Alap pályázati célkitűzései, továbbá a pályaművekben
megfogalmazottak és egy egyéb prioritásokra tekintettel döntött a támogatási összegek meghatározásáról
az alábbiak szerint:
S.sz.
Pályázó
Megítélt támogatás
1
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
600.000
2
Bónom-zug Vizéért Egyesület
900.000
3
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
500.000
4
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
450.000
5
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
450.000
6
IRIMIÁS RÓBERT TÁRSULÁSA
1.022.000
Várfi András polgármester a következőkben Iványi Lajosnét kérte fel, hogy ismertesse az Ügyrendi
bizottság döntését a Civil Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról, - az egyesületek részére
meghatározott támogatási illetve az alapítványok támogatására javasolt összegeket.
Iványi Lajosné elmondta, a bizottság érvényesnek ítélte a 2013. évi Civil Alapra benyújtott meghívásos
pályázatokat. Megállapította, hogy az előző évivel azonos összegű pályázati keretre eggyel több pályázó
került meghívásra. A bizottság a vitában elhangzott érvek és vélemények alapján átruházott hatáskörben
döntött az egyesületek támogatásáról és javaslatot tett az alapítványok támogatásának meghatározására.
Egyesületeknek meghatározott támogatási összegek:
S.sz.
1
2

Pályázó
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
Kulturális Egyesület Komédiás Kör

Megítélt támogatás
155.000
100.000
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3
4

Kulturális Egyesület - Színfolt Mazsorett Csoport
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület

250.000
60.000

Az alapítványok részére a bizottság az alábbi támogatási összegeket javasolja megítélni:
S.sz.
Pályázó
Javasolt támogatás
1
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
200.000
2
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
75.000
'Suttyomba' a Viharsarok Népi Kulturörökségének
3
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
200.000
4
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
60.000
5
Hallható Hang Alapítvány
50.000
6
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
400.000
Végezetül Márjalaki József a Pénzügyi bizottság elnöke ismertette a Sport Alapra benyújtott pályázatok
elbírálásával kapcsolatos bizottsági döntést, a megítélt támogatási összegeket. A Sport alapra 12 pályázat
érkezett, a bizottság egy pályázót formai hibák miatt nem részesített támogatásban.
A megítélt támogatási összegek:
S.sz.
Pályázó
Megítélt/javasolt támogatás
1
Gyomaendrődi Judo Klub
700.000
2
Körös Kajak Se
1.300.000
3
Székely Mihály Modellező és Sportklub
90.000
4
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
1.150.000
5
Korona Biliárd Klub
50.000
6
Körös Kézi Club Egyesület
500.000
7
SÁNC RÖPLABDA SPORTCLUB
110.000
8
Kner Tánc,-Sport Egyesület
700.000
9
Gyomaendrődi Futball Club
4.100.000
10
RUMBA Táncsport Egyesület
950.000
11
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
350.000
12
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
0
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként vegyék tudomásul a fentiekben
ismertetett 2013. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatokról hozott bizottsági döntéseket, a
meghatározott támogatási összegeket.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Város-fenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §-ában biztosított
átruházott hatáskörében, a 2013. évi Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatokra meghatározott
támogatási összegeket.
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S.sz.
1
2
3
4
5
6

Pályázó
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
IRIMIÁS RÓBERT TÁRSULÁSA

Pályázati
azonosító
KOR-001-13
KOR-002-13
KOR-003-13
KOR-004-13
KOR-005-13
KOR-006-13

Megítélt
támogatás
600.000
900.000
500.000
450.000
450.000
1.022.000

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a) pontjában biztosított átruházott hatáskörében, a 2013. évi
Civil Alapra benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegeket.
S.sz.
1
2
3
4

Pályázó
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
Kulturális Egyesület - Színfolt Mazsorett Csoport
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület

Pályázati
azonosító
CIV-001-13
CIV-004-13
CIV-005-13
CIV-006-13

Megítélt
támogatás
155.000
100.000
250.000
60.000

c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati
rendelet 7. § (7) bekezdés a) pontjában biztosított átruházott hatáskörében, a 2013. évi Sport Alapra
benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegeket.

S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pályázó
Gyomaendrődi Judo Klub
Körös Kajak Se
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Korona Biliárd Klub
Körös Kézi Club Egyesület
SÁNC RÖPLABDA SPORTCLUB
Kner Tánc,-Sport Egyesület
Gyomaendrődi Futball Club
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

Pályázati
azonosító
SPO-001-13
SPO-002-13
SPO-003-13
SPO-004-13
SPO-005-13
SPO-006-13
SPO-007-13
SPO-008-13
SPO-009-13
SPO-010-13
SPO-011-13
SPO-012-13

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén, Betkó József, Márjalaki József bizottság elnökök
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Megítélt/javasolt
támogatás
700.000
1.300.000
90.000
1.150.000
50.000
500.000
110.000
700.000
4.100.000
950.000
350.000
0

A következőkben a Polgármester javasolta, hogy az alapítványi pályázókat az Ügyrendi bizottság által
javasolt a 2. döntési javaslatban felsorolt támogatási összegben részesítsék.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján, a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 2013. évi Civil
Alapra benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő támogatásban részesíti.

S.sz.
1
2
3
4
5
6

Pályázó
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
'Suttyomba' a Viharsarok Népi Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

Pályázati
azonosító
CIV-002-13
CIV-003-13
CIV-007-13
CIV-008-13
CIV-009-13
CIV-010-13

Javasolt
támogatás
200.000
75.000
200.000
60.000
50.000
400.000

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
2013. évi támogatást szolgáló alapok Pályázati Útmutatójának módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Képviselő-testület ez év februári ülésén fogadta el a 2013. évi támogatást szolgáló alapok pályázati
kiírásait és az azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A jelenleg hatályos Pályázati Útmutatónk
nem rendelkezik a pénzügyi teljességi nyilatkozatról, illetve megköveteli valamennyi számlaösszesítőben
feltüntetett pénzügyi bizonylat csatolását a számlaösszesítőhöz. Azon túl, hogy ez a szabály ellentétes
magasabb szintű jogforrásokkal rendkívül sok adminisztrációs terhet nyújt mind a pályázóra, mind pedig a
pályázatkezelő szervezetre. A Pályázati Útmutatónak az Ávr-rel való szinkronizálását követően azonban
nagyobb hangsúly fog helyeződni az elszámolások szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzésére.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek, hogy a bizottsági ülésen szóban ismertetett
és az előterjesztés döntés javaslatában már megtalálható szövegezés pontosítással fogadja el a pályázati
útmutató módosítását.
Kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
A Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és
környezetvédelmi alap pályázói számára (2013) dokumentum a 11.3 pontja a helyébe a következő
szövegezés lép.
"11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt
időszakban megvalósult gazdasági események költségeit a TAMAELSZ14 illetve
TAMAELSZ14KL jelű elektronikus űrlapon elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést
igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő
felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon
feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott
értékhatárt - 100.000 forintot -. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat
- abban az esetben is, ha az elszámoláshoz nem kell mellékelni - a kedvezményezett köteles
záradékkal ellátni (lásd 11.3.1), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő
összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. A
számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az
eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítőt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000
forint összeghatárt meghaladó bizonylatok esetén;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000
forint értékhatár felett;
d) a 100.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a
vonatkozó szerződés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80. § (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A TAMAELSZ14 elszámoló űrlap számlaösszesítőjében fel kell rögzíteni valamennyi, a
támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és a pénzügyi teljesítést (kifizetést)
igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat sorszámozni kell a
számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a költségek,
kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítő
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a
számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen ugyanezen
számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (1.
melléklet) benyújtása a beszámoló részeként kötelező.
1. melléklet a Pályázati Útmutató 2013-hoz
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NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó
kötelezettség teljesítéséről
Alulírott
…………………………………………………………………(Kedvezményezett
képviselőjének
neve),a
…………………………………………………………………………………………………
(szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés
előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a
költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségének
tesz eleget. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha
ennek nem határidőben vagy megfelelő módon teszek eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a
költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
Kelt:
……………………………………………………
Pénzügyi ellenjegyző aláírása"
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Dr. Varga Géza házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Iványi Lajosné képviselő elmondta, Dr. Varga Géza gyermek háziorvos azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy az önkormányzattal kötött terület-ellátási szerződést a helyettesítő orvosok
személyének változása miatt szíveskedjen módosítani:
Dr. Varga Gézát helyettesítő orvos Dr. Fekécs Tünde és Dr. Epres József helyett Dr. Fekécs Tünde lett.
Dr. Varga Géza egyeztetett az ÁNTSZ és az OEP illetékes szervével, a szerződés ilyen irányú módosítását
elfogadják, így összhangba kerül a már részére kiadott működési engedéllyel, nem kell az engedélyeztetési
eljárást újból lefolytatnia.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a feladat-ellátási szerződés
módosításáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Géza kérelmének helyt
adva, a 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
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Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u.
124. , képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészről Dr. Varga Géza házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Hídfő u. 1., adószáma. 445749671-24) továbbiakban: Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A helyettesítést végző orvosok személyében
változás történt, ezért a szerződés 3.3. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve: Dr. Fekécs Tünde
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései
nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült
és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. május
…………………………….
Dr. Varga Géza
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrődi szennyvíztisztító
megbízások teljesítése, stb.)

beruházásról

beszámoló

(forrásösszetétel,

közbeszerzések,

Betkó József bizottsági elnök elmondta, A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó
elvi vízjogi engedélyezési terv 2011. májusában készült el. A meglevő tisztítási technológiai - a
végrehajtott gépészeti fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés – nem alkalmas a hatósági előírásoknak
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megfelelő tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer átalakításával, fejlesztésével a
szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt határértékek betartása.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósul meg. Az építés időszakában is folyamatosan
fenn kell tartani a jelenlegi szennyvíztisztítási üzemet.
A megvalósítási munkák nettó összköltsége 859 171000 Ft. Összes önerő nettó 158 900 535 Ft.
A projekt szereplői: önkormányzat képviselői, a Projekt Felelős Szervezet vezetője Várfi András
polgármester.
Projektmenedzsment szervezet a VTK Innosystem Kft, melynek képviseletében jelen van Megyeri
Sándor. Közbeszerzési szakértő a All-Ready Kft., PR szakértő a PI-AQUA Kft., FIDIC Mérnök szervezet
a ALL-INVESTOR Kft.
2013. február 26-án közbenső helyszíni ellenőrzést végzett a közreműködő szervezet Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Az ellenőrzés az eddig eltelt időszak összes
(köz)beszerzésére és dokumentumára, dokumentáltságára, kötelező vállalásaira, nyilvántartására,
tájékoztatási kötelezettségeire is kiterjedt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosság, javasolt intézkedés,
határidő nem került rögzítésre, az ellenőrök mindent rendben találtak.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Bíráló Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tájékoztató formájában megkapta, tartalmát megismerte.
Javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester hangsúlyozta az elkövetkező időszak egyik legnagyobb és legfontosabb
beruházása valósul meg Gyomaendrődön. A beruházás értéke közel 1 milliárd Ft. Bízunk benne és
mindent megteszünk azért, hogy a legjobban és legsikeresebben valósuljon meg. A közbeszerzési eljárás
lezárása után, amennyiben az eredményes lesz, megtörténhet a szerződéskötés a munkaterület átadása és
elindulhat a beruházás.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló tudomásul vételére.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített
beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2013. május 10.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évi beszámolójának az elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta a Fürdő Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2012.
évi mérlegbeszámolóját valamint az ügyvezető igazgató által készített beszámolót és javasolja
elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 924 ezer forint. Az eszközök és források
értéke egyezően 74.220 ezer Ft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek
megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő
előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
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A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását és a felmentvény
megadását az ügyvezető részére.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a beszámoló elfogadásáról döntsenek, majd
az ügyvezető részére történő felmentvény megadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. 2012. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 74.220
ezer Ft.
A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye 924 ezer Ft.
A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős. Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5)
bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2012. évi beszámolási időszakban
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadja.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős. Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
A Liget Fürdő kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Liget Fürdő vezetője kérelmet nyújtott be a Képviselőtestület felé. A Liget Fürdő szezonális működése miatt a bevételek döntő többsége a nyári hónapokban
realizálódik, az év első 5 hónapjában a bevételek jóval a működési kiadások alatt teljesülnek.
Az elmúlt években a megállapított éves önkormányzati támogatás az év első öt hónapjában teljes
egészében felhasználásra került, a nyári szezonban befolyt bevételek fedezetet nyújtottak az év hátralévő
időszakának kiadásaira.
Mivel a szolgáltatások teljesítése egész évben folyamatos, ezért a likviditási problémák részbeni
megoldása miatt előlegszámla készítése szükséges. A jogszabályi előírások lehetőséget adnak arra, hogy
akár az összes megállapított összeg előlegként kerüljön kifizetésre, majd a tényleges teljesítést követően
készüljön el a végszámla, melyben a pénzügyileg teljesítendő végösszegből le kell vonni az előleg
számlán előlegként szereplő összeget.
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Megoldást jelenthet, ha a megállapított 20.663 E Ft támogatás január-május hónapokban történő
felhasználása mellett a bérleti díjjal kapcsolatos megállapodásban a bérleti díj fizetésének határideje
módosításra kerülne úgy, hogy az első részlet 4.102.362 Ft + ÁFA befizetés határideje május 31.-ről
augusztus 31-re kerülne átütemezésre.
A Liget Fürdő kérelme alapján a likviditási gondok további csökkentését eredményezné, ha a 10.000 E Ft
szolgáltatásnyújtást nettó összegben állapítaná meg a Képviselő-testület. A 2.700 E Ft összegű ÁFA
forrását az önkormányzatnál az adóköteles tevékenységhez kapcsolódóan az ÁFA levonási jog
érvényesítéséből származó 2.700 E Ft visszaigényelt ÁFA biztosítaná, így az önkormányzatnál nem
jelentkezik plusz kiadás.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja az abban foglaltak teljesítését a döntési
javaslatnak megfelelően.
Hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Liget Fürdő pénzügyi helyzetéről készült
jelentést.
A likviditási gondok megoldása érdekében a bérleti díjra vonatkozó megállapodásban a bérleti díj
4.102.362 Ft első részlet fizetési-határidejét a Képviselő-testület május 31-ről augusztus 31.-re
módosítja.
A Képviselő-testület az ÁFA (2.700 E Ft) összegével megemeli a Liget Fürdőtől vásárolt 10.000
E Ft szolgáltatásnyújtás összegét. A plusz 2.700 E Ft összegű ÁFA kiadás forrásául az adóköteles
tevékenységhez kapcsolódóan az ÁFA levonási jog érvényesítéséből származó 2.700 E Ft ÁFA
szolgál, melyet a következő költségvetési rendelet módosításánál be kell építeni a költségvetésbe.
A Képviselő-testületi döntésben meghatározottak körére –úszásoktatás az oktatási
intézményekben, gyomaendrődi lakosok jegyárkülönbözete, stb – a Liget Fürdő analitikus
nyilvántartást köteles vezetni, mely a végszámla teljesítésének alátámasztását biztosítja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
15. apirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti
eredménye 1.256 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 44.289 ezer Ft.
A felügyelő bizottság az eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni. Osztalék kifizetésére nem
kerül sor.
A mérleg elfogadásával egyidejűleg az alapító köteles a vezető tisztségviselő előző évi munkáját értékelni
és határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A Pénzügyi bizottság javasolja a 2012. évi beszámoló elfogadását, a 2013. évi üzleti terv elfogadását
továbbá a felmentvény megadását az ügyvezető részére.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket elsőként a beszámoló elfogadásáról
szavazzanak.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2012. évről szóló
beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 44.289 ezer Ft.
A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye 1.256 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. 2012. évben képződött nyereségét
nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék képzésére
használhatja fel.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester az ügyvezető részére történő felmentvény megadásáról szóló döntési
javaslat elfogadására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg 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. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül az előterjesztés mellékelt üzleti terv elfogadását kérte a képviselőktől.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez
mellékelt 2013. évi üzleti tervét.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
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16. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi beszámolójának, valamint a 2013. évi üzleti tervének a
jóváhagyása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti
eredménye -25.503 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 460.422 ezer Ft. A felügyelő
bizottság a negatív eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni. A cég esetében is dönteni kell majd
az ügyvezető részére történő felmentvény megadásáról.
A Pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló és az üzleti terv elfogadását, továbbá javasolja, hogy a
társaság Felügyelő Bizottsága kísérje figyelemmel a Gyomaszolg Ipari Park Kft. munkáját, különös
tekintettel a veszteségek csökkentésére irányuló tevékenységre.
Várfi András polgármester elmondta, sokak számára meglepő lehet, hogy az önkormányzat fenntart egy
ilyen veszteséges vállalkozást. Tudomásul kell venni azonban, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a
városnak dolgozik. Az elmúlt időszak gazdasági válsága miatt nagyon sok építőipari vállalkozás
megszűnt, de a társaság esetében ez nem így történt. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy egy nagyon
leromlott műszaki hátérrel rendelkező vállalkozásról van szó, amin szükséges javítani. Ennek ellenére az
ügyvezető gondoskodott arról, hogy mindig legyen munkája a társaságnak, sőt az Ipari park Kft.
értékesítésénél elért egy olyan eredményt is, hogy egy korábban sikertelen terület értékesítés kapcsán
jelentős területet visszakapott a Kft, amit újra lehet értékesíteni.
A maga részéről javasolta a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évről
szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 460.422 ezer Ft.
A társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye -25.503 ezer Ft. A társaságnak a negatív
eredményt eredménytartalékba kell helyeznie.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Felügyelő Bizottságot, hogy kísérje
figyelemmel a társaság munkáját, különös tekintettel a veszteségek csökkentésére irányuló
tevékenységet.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester javasolta a felmentvény megadását az ügyvezető részére.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park 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
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munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a
felmentvényt megadja.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül a 2013. évi üzleti terv elfogadására kérte fel a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja
előterjesztéshez mellékelt 2013. évi üzleti tervét.

a

Gyomaszolg

Ipari

Park

Kft.

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Gyomaközszolg üzletrész értékesítés
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, Kardos Község Képviselő – testülete megkereste
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát és kinyilvánította üzletrész vételi szándékát a
GYOMAKÖZSZOLG Kft.-ből. Kardos Község Képviselő – testülete 1%, azaz: 250 ezer forint pénzbeli
betéttel kíván tulajdonos lenni a társaságban úgy, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata üzletrészéből
vásárol.
A Pénzügyi bizottság javasolja az üzletrész értékesítését a döntési javaslatban leírtak szerint.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta a döntési javaslatok elfogadását. Az első
döntési javaslat az üzletrész felosztásáról, míg a második döntési javaslat az üzletrész értékesítéséről szól.
A képviselő-testület az 1. döntési javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságból illető 18.000.000 Ft-os üzletrészét felosztja, melynek során egy
17.750.000 Ft-os üzletrész és egy 250.000 Ft-os üzletrész kialakítására kerül sor.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület a 2. döntési javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2013. (V. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétese a 250.000 Ft-os üzletrészét - Kardos Község
Önkormányzata ajánlatát elfogadva - Kardos Község részére adásvétel jogcímén, névértéken
értékesíti.
Az adásvétel létrejöttének feltétele, hogy a társaság további törzsbetétesei, így Dévaványa Város,
Hunya Község, Örménykút Község és Kétsoprony Község Önkormányzatai lemondjanak az
elővásárlási jogukról.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az üzletrész adásvételhez kapcsolódó szükséges
okiratok elkészítésével megbízza dr. Juhász István ügyvédet (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz.
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét
az okirat aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Szünet 14.58-15.29-ig.
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
felülvizsgálata

Intézményi

Társulás

társulási

megállapodásának

Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
hatálybalépése miatt felül kell vizsgálni az önkormányzati társulási megállapodást, azt a törvény
előírásaihoz kell igazítani. A megállapodás felülvizsgálata megtörtént és jelen ülésre beterjesztésre került.
Mint emlékezetes már korábban tárgyalta a testület a megállapodás módosítását. Lényegében a szavazati
arányok megállapítása tekintetében van érdekellentét a három önkormányzat között- a társulás milyen
szavazati arányok figyelembe vételével hozza meg a döntéseit. E tekintetben két alternatíva szerepel az
előterjesztésben. Az egyik szerint minden önkormányzatnak 1-1 szavazata van, míg a másik szerint 5-3-2
szavazati arány. Ez utóbbi azt biztosítaná, hogy Gyomaendrőd sem tud dönteni a kistelepülések
támogatása nélkül, míg az 1-1 szavazati arány pedig ezt tovább erősíti, hogy a felek között konszenzusnak
kell kialakulni.
Kiemelte még a megállapodás tervezetből, hogy milyen feladatok ellátására jön létre a megállapodás. A
társulás működése is megváltozik, hiszen eddig az önkormányzatok hozták meg a döntéseiket. Ezt
követően, ha a megállapodás tervezet elfogadásra kerül, akkor a társulási tanácsban az önkormányzatok
polgármesterei képviselik az önkormányzatokat és ők hoznak döntést a társulási tanácson belül.
Lényeges még elmondani, hogy két intézmény fenntartásáról gondoskodna a társulás – kistérségi óvoda,
térségi szociális gondozási központ.
A korábbi társulás nem egy jogi személyiséggel létrejött szervezet volt, míg a felülvizsgálat után egy jogi
személyiséggel létrejövő szervezet lenne, ennek megfelelően szükséges gondoskodni a kincstári
regisztrációjáról is.
A gesztori feladatokat továbbra is Gyomaendrőd önkormányzata látná el.
A másik két önkormányzat elfogadta a megállapodás felülvizsgálatát, és az 1-1 szavazati arányt.
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Amennyiben a mi önkormányzatunk ettől eltérő döntést hoz, úgy újra kezdődik a tárgyalásos eljárás,
melynek lényege, hogy fél éven belül a megállapodást el kell fogadni és konszenzusra kell jutni, mert
ellenkező esetben a törvény erejénél fogva a társulás törlésre kerül. Ez azért lényeges, mert mint mondta a
társulás két intézmény tekintetében gyakorolja az alapítói jogokat.
Az egyes önkormányzatok minősített többséggel fogadják el a megállapodást.
Várfi András polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy az egyeztetések eddig az 1-1 szavazati
arányra irányultak. Kérte a testületet, hogy ezt fogadják el, gyakoroljanak gesztust a kistelepülések felé.
Nem mindegy hogyan viszonyulunk a falvaink Hunya és Csárdaszállás felé.
Nagyné Perjési Anikó képviselő hangsúlyozta, tiszteli a kistelepüléseket, szeretne sokáig együtt dolgozni
velük, de továbbra is az volt a véleménye, hogy Gyomaendrőd érdekét nem az 1-1, hanem az 5-3-2
szavazati arány elfogadása szolgálná. Az 1-1 szavazatnál előfordulhatna, hogy a két kistelepülés 2/3
arányba le tudná szavazni Gyomaendrődöt, ha mi valamit másként szeretnénk, mint ahogy erre már volt is
példa.
A maga részéről a B. alternatíva szerinti szavazati arányt javasolta elfogadásra.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint nekünk a város lakóit is figyelembe kellene venni, amikor
gesztust gyakorlunk a kistelepülések felé. Az 5-3-2 szavazati aránynál a kistelepülésen élőket is
figyelembe vennénk, ezzel az aránynál is legalább két településnek meg kell egyezni abban, hogy dönt el
egy kérdést. Ahhoz, hogy a konszenzus kialakulhasson, ezeknek az arányoknak kellene meglenniük.
Véleménye szerint ez az arány senki számára nem lehet sértő, mert mindenkinek a joga, lehetősége
figyelembe van véve.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás nem volt, elsőként az A. alternatíva szerinti 1-1 szavazati
aránynak megfelelő megállapodás tervezetet tette fel szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi elutasító döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többségű szavazat hiányában elutasítja, hogy a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának
felülvizsgálata 5/5.3 pontja szerint a társulási tanács tagjai tagonként 1-1 szavazattal
rendelkezzenek.
Határidő: azonnal
A szavazás eredményére figyelemmel a Polgármester a B. alternatíva szerinti 5-3-2 szavazati aránynak
megfelelő megállapodás tervezetet tette fel szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi elutasító
döntést hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete minősített többségű szavazat hiányában elutasítja, hogy a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának
felülvizsgálata 5/5.4 pontja szerint a társulási tanács tagjai közül Gyomaendrőd 5, Hunya 3,
Csárdaszállás 2 szavazattal rendelkezzen.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, mivel egyik alternatíva sem kapta meg a minősített többséget, így
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részéről nem született döntés a társulási megállapodás
felülvizsgálatáról.
Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület bízza meg Toldi Balázs alpolgármestert,
hogy kezdeményezzen tárgyalást a képviselő-testület tagjaival illetve Hunya és Csárdaszállás
polgármesterével, melynek eredményéről tájékoztassa a Polgármestert, aki május közepén rendkívüli
testületi ülést hív össze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs alpolgármestert, hogy a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának
felülvizsgálatáról, a társulási tanács tagjait megillető szavazati arányról kezdeményezzen
tárgyalást Gyomaendrőd Képviselő-testületének tagjaival, valamint Hunya és Csárdaszállás
polgármesterével. A tárgyalás eredményéről tájékoztassa Várfi András polgármestert, aki május
közepén rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze a döntés meghozatala céljából.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Toldi Balázs alpolgármester
19. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása felé tagdíj befizetési kötelezettség teljesítése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József elmondta, a Társulási Tanács februári ülésén döntött arról, hogy a 2012. évben
megfizetett előleg maradványának felhasználásáról a tagönkormányzatok képviselő- testületei önállóan
rendelkezzenek. A Társulás 2012 évi előlegként 7 071 222 Ft-ot kért be önkormányzatunktól, mely
átutalásra került. Az éves zárás és elszámolás után 6 987 345 Ft jut településünkre, így 83 877 Ft
maradvány sorsáról kell dönteni. Tekintettel arra, hogy a maradvány nem jelentős, célszerű az
önkormányzat által fizetendő 2013. évi hozzájárulás összegébe beszámítani a 2012. évben átutalt előleg
fel nem használt részét.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy ennek megfelelően hozzák meg döntésüket.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
188/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint rendelkezik: a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás részére 2012. évben előlegként megfizetett működési
hozzájárulás fel nem használt 83 877 Ft összegét kéri a 2013. évben a Társulásnak befizetendő
első negyedéves önkormányzati hozzájárulás összegében kompenzálni.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Hozzájárulás megadása Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása munkaszervezetei feladatai ellátására
Iványi Lajosné képviselő az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Társulásnak 2013. április 15. napjáig adatszolgáltatási kötelezettsége van a 2013. áprilisi támogatás
igénylés kapcsán. A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” című támogatást nyert pályázat lebonyolítását jelen társulás végzi. Egyben nyilatkozni
szükséges arról, hogy 2013. július 1. napjától mely önkormányzatnak adja át a munkaszervezet a
támogatás igénylését. Szarvas Város Önkormányzata 2012 szeptemberében elvi döntést hozott arról, hogy
a jogutódlással létrejövő társulás munkaszervezeti feladatait a Szarvasi Polgármesteri Hivatal lássa el. E
döntésen kívül a társulásban részt vevő települések egyike sem jelezte ezirányú szándékát.
Mindezekre figyelemmel az Ügyrendi bizottság javasolja a hozzájárulás megadását, hogy gesztor
településként Szarvas Város kerüljön megjelölésre.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatban leírtak
szerint.
A Képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint rendelkezik: A
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tagtelepüléseként hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás
igénylésekor 2013. július 1. napjától gesztor településként Szarvas város kerüljön megjelölésre.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda jövőbeni fenntartására vonatkozó
döntések meghozatala, társulási megállapodás módosítás
Várfi András polgármester elmondta, július 1-vel a Kistérségi iroda megszűnik ezért gondoskodni kell a
jogutódlásáról. A jogutód a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban működő munkacsoport lenne. E miatt
szükséges a társulási megállapodást is módosítani.
Javasolta a képviselőknek, hogy járuljanak hozzá a Kistérségi iroda jogutódlással történő megszűntéséhez,
valamint fogadják el a társulási megállapodás módosítását a döntési javaslatnak megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 2013.
július 1. napjától a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása az általa fenntartott Kistérségi
Irodát jogutódlással megszüntesse. A Kistérségi Iroda feladatainak végrehajtása szempontjából
jogutódnak a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban működő munkacsoport, munkajogi szempontból
jogutódnak a Szarvasi Polgármesteri Hivatal tekintendő. A Kistérségi Iroda megszűnésével
törlésre kerül 1 fő vezető, 1 fő jogi előadó, 0,5 fő takarító álláshely.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 13. pont szövege az alábbiakra módosul:
„13.A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését a Szarvasi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők munkacsoportja látja el.”
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pont az alábbiak szerint változik:
„1.A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban az
osztályszerkezeten kívüli munkacsoport működik.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
a Többcélú Társulás működésének megszervezése,
társulási döntések előkészítése, végrehajtása
Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja,
A tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív szerep, egyéb, jelen
megállapodásban szabályozott feladatok ellátása.”
3. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 6. pont szövege a következőképpen módosul:
„ 6. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső
ellenőrök útján látja el külön Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás alapján, a kistérség teljes
közigazgatási területén.”
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4. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 7. és 9. pontjának szövegében a ’Kistérségi Iroda” megnevezés
„munkacsoport” megjelölésre változik, az alábbiak szerint:
„7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok kivételével)
a munkacsoport közreműködésével látja el, a feladatellátásban érintett tagtelepülési önkormányzatok
közigazgatási területén.
„9. A Társulás ingatlan-és vagyongazdálkodási feladatai a Társulás tulajdonában álló vagyontárgyakra,
valamint az önkormányzatok részéről a Társulás használatába (üzemeltetésébe) adott vagyontárgyakra
terjednek ki. A feladatot a munkacsoport és a Társulás által fenntartott intézmények útján látja el.”
5. §
A Társulási Megállapodás V. fejezet 1. pontjának szövegéből kikerül a „Kistérségi Iroda”
megnevezés:
„1. A Társulás szervei
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács bizottságai.”
6. §
A Társulási Megállapodás V. fejezet 6. pont szövege a következőkre változik:
„6. A Társulás munkaszervezete
6.1. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által
foglalkoztatott köztisztviselők munkacsoportja látja el. A Kistérségi Fejlesztési Tanács szervezési és
működéssel kapcsolatos feladatait szintén a munkacsoport látja el. A munkacsoport létrehozásáról és
működésének szabályairól a Többcélú Társulás és Szarvas Város Önkormányzata külön megállapodást
köt.
6.2. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot.
6.3. A munkacsoport tagjai felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása,
felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat Szarvas Város
Jegyzője gyakorolja.
6.4. A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat
Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.
6.5. A munkacsoport működését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint a 6.1. pontban megjelölt külön megállapodás szabályozza.”
7. §
A Társulási Megállapodás VI. fejezet 1. pont 11 alpontja törlésre kerül, a következő alpontok
számozása értelemszerűen változik.
8. §
A Társulási Megállapodás szövegében a „Kistérségi Iroda” megnevezés minden helyen
„munkacsoport” megjelölésre változik.
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A Társulási Megállapodás módosításai 2013. július 1. napján lépnek hatályba.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester ügyrendi javaslattal élt, miszerint a következő napirendi pont (Körös Halász
Szövetkezet haszonbérleti szerződésének módosítása) tárgyalását halasszák el, amíg dr. Csoma Antal a
szövetkezet elnöke megérkezik.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 23. Körös Halász Szövetkezet haszonbérleti
szerződésének módosítása tárgyú előterjesztés megtárgyalását elhalassza Dr. Csoma Antal a
szövetkezet elnöke megérkezéséig.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Településredezési terve 4. sz. részleges módosítása leállítása
Betkó József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A terv 4. sz. részleges módosítása kapcsán
előzetes véleményezési eljárás indult, mely során nyilvánvalóvá vált, hogy a rendezési terv módosításához
a teljes külterületre vonatkozó környezeti hatástanulmányt kell készíteni. A hatástanulmány elkészítése két
cégtől kapott szóbeli ajánlat alapján 2,5-3 millió Ft lenne.
A rendezési terv módosítását nem jogszabályi kötelezés miatt indult, hanem a képviselő testület döntése
alapján - preventív jelleggel- a külterületi gazdasági területek bővítése érdekében lenne szükség
területhasználati módosításra. Pénzügyi fedezet hiánya miatt a korábbi gyakorlat folytatásával - eseti
döntésekkel, az érdekeltek finanszírozóként való bevonásával- lehet biztosítani a felmerülő terület
felhasználás módosításokat. Ezekben az esetekben is szükség lesz környezeti hatástanulmány
készíttetésére, csak lényegesen kisebb területet érintően, kisebb költség igénnyel, mely költségek nem az
Önkormányzatot terhelik.
A fentiek miatt a Városfenntartó bizottság a településredezési terv 4. sz. részleges módosításának
leállítását javasolja a képviselő-testületnek.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
193/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az előterjesztés figyelembe vételével az alábbi
határozatot hozza:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a településrendezési terv 4. sz. módosítását a
felmerült többlet költségek fedezet hiánya miatt leállítja.
Gyomaendrőd teljes külterületére vonatkozó gazdasági célú területfelhasználási módosításokat
a településrendezési terv következő kötelező felülvizsgálatakor kell figyelembe venni.

Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos megállapodások
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az közigazgatás átszervezése kapcsán a munkaügyi központ
a Mirhóháti u. 11 alatti ingatlanból átköltözött a járási hivatal épületébe. A bérleti jogviszony 2013.
március 31. napjával kerül megszüntetésre. Az ingatlan átadása a bérlő részéről még nem történt meg. A
Békés Megyei Kormányhivatal az ingatlanban lévő 55 m2 alapterületű helyiséget 2013. április 1. napjától
2013. december 31. napjáig bérelni kívánja irattár elhelyezése céljából.
Mint ismeretes a Képviselő – testület a Mirhóháti u. 11. szám alatti ingatlant átsorolta az üzleti vagyonba
és kijelölte értékesítésre. Az ingatlan értékesítését nem befolyásolja az egy évre szóló határozott idejű
bérleti szerződés, mivel a szerződés 4. pontja szabályozza az ingatlan nyílt árverésen történő értékesítés
estén a felmondási időt, illetve bérbeadó részéről másik helyiség biztosítását.
A Pénzügyi bizottság javasolja, a Munkaügyi Központtal az ingatlan használatára kötött bérleti szerződés
megszüntetését és a Kormányhivatal által kért helyiség bérbeadását.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként az irattári helyiség
bérbeadásáról döntsenek.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
194/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatt található ingatlan
területén lévő 55 m2 alapterületű irattár helyiséget határozott időtartamban bérbe adja a Békés Megyei
Kormányhivatalnak az alábbi bérleti szerződés feltételei mellett.
Bérleti szerződés
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviseli: Várfi András polgármester,
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) mint bérbeadó, másrészről a Békés Megyei
Kormányhivatal (képviseli: Erdős Norbert kormánymegbízott, székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor
2.) mint bérlő (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező, Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 11. sz. alatti ingatlan 1 db helyiségét (alapterülete: 55 m2) 2013. április 1. napjától
kezdődően 2013. december 31. napjáig irattár elhelyezése céljából.
2. A Felek a helyiség bérleti díját 350-Ft/m2/hó+Áfa összegben határozzák meg, tehát a helyiség
havi bérleti díja 19.250 Ft + Áfa. Bérbeadó a bérleti díj összegéről számlát állít ki tárgyhó 10.
napjáig, melyet a Bérlő a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással fizet meg Bérbeadó
részére.
3. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott bérleti díj tartalmazza a helyiség fenntartásával,
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi szolgáltatás költségét, Bérbeadó a
helyiség használatával összefüggésben egyéb költségmegtérítési igénnyel Bérlő felé nem él.
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4. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy nyílt árverésen tervezi meghirdetni eladásra az épületet. Felek a
felmondási időt 60 napban határozzák meg azzal, hogy a bérleti szerződés - az ingatlan eladása
miatt történt - felmondása esetén, amennyiben a bérlő igényli, bérbeadó biztosít az ügyiratok
tárolására másik alkalmas helyiséget, mely helyiség bérletének feltételeit a felek külön
megállapodásban rögzítik.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejárta után is igényt tart a helyiség
használatára, Felek a helyiség további bérbeadásának lehetőségét megvizsgálják, és közös
megegyezés esetén a bérleti szerződést meghosszabbítják.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvnek a bérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek
megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti egyeztetés
útján kívánják megoldani.
Jelen bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2013. …………

Békéscsaba, 2013. …………………..

Bérbeadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
Polgármester

Bérlő
Békés Megyei Kormányhivatal
Erdős Norbert
kormánymegbízott
Pénzügyi ellenjegyző:
Jogi ellenjegyző:

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester a Munkaügyi Központtal az ingatlan bérbeadása tárgyában kötött
megállapodás közös megegyezéssel történő felbontásáról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
195/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Békés Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Békés Megyei
Munkaügyi Központtal 1992. január 20. napján a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatt található
ingatlan bérbeadása tárgyában kötött megállapodást közös megegyezéssel az alábbi megállapodással
felbontják.
Megállapodás
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviseli: Várfi András polgármester,
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) mint bérbeadó, másrészről a Békés Megyei
Kormányhivatal (képviseli: Erdős Norbert kormánymegbízott, székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor
2.) mint bérlő, (a továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint
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1. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó és a Bérlő jogelődje, a Békés Megyei Munkaügyi Központ 1992.
január 20. napján megállapodást kötöttek egymással a Bérbeadó tulajdonában álló, Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 11. szám alatt található ingatlan bérbeadása tárgyában.
2. Felek rögzítik, hogy a Bérlő az 1. pontban megjelölt ingatlanból 2013. március 8. napján
kiköltözött, azt 2013. április …. napján Bérbeadónak átadta. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
3. Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló bérleti szerződést
közös megegyezéssel 2013. március 31. napjával megszüntetik.
4. Bérbeadó a 2013. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díjról számlát állít ki a
Bérlő részére, Bérlő pedig vállalja annak megfizetését. A Felek nyilatkoznak arról, hogy egyéb
követeléssel egymás iránt nem lépnek fel.
Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2013. …………

Békéscsaba, 2013. …………………..

Bérbeadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
Polgármester

Bérlő
Békés Megyei Kormányhivatal
Erdős Norbert
kormánymegbízott
Pénzügyi ellenjegyző:
Jogi ellenjegyző:

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
Belvíz III. szerződésmódosítások
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke hangsúlyozta, a szerződésmódosítások kizárólag a
teljesítési határidőket érintik. Mivel a projekt mérföldköveinek számító céldátumokban több változás is
történt, ezért ezeket a szerződéseket is a változásokhoz kell igazítani. Szükséges módosítani a lebonyolítói
feladatok ellátására a PR kommunikációs feladatok ellátására és a műszaki ellenőri feladatok ellátására
kötött megbízási szerződéseket. A bizottság javasolja ezeknek a szerződéseknek a módosítását az
előterjesztett tartalommal.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatokról.
A képviselő-testület a Projektmenedzseri szerződés módosítását egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
196/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú,
DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.04.19-én Első Magyar Önkormányzati
Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt megbízási szerződés 1. sz.
módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadta.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
A Nyilvánosság biztosítási szerződés módosítását a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal
támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én PR
kommunikációs tevékenység tárgyában a „Csaba Tv” Első Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt
megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadta.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
A Műszaki ellenőri szerződés módosítását a képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
198/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én
műszaki ellenőrzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz.
módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadta.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Közterület elnevezése
Iványi Lajosné képviselő emlékeztetett, hogy az Endrődiek Baráti Köre kezdeményezésére a testület az
előző ülésén támogatta, hogy Nagylaposon lévő füves tér, közterület elnevezése Márton Gábor tér legyen.
A kezdeményezők 2013. május 11-12-én megrendezésre kerülő Rózsahegyi Napok keretében szeretnék a
teret felavatni a névadással. Az önkormányzat által támogatott névadási kezdeményezésről a hivatal
elektronikus levélben is megkereste a Földrajzinév bizottság titkárságát vélemény beszerzése céljából. A
bizottság titkárságtól érkezett pozitív válasz alapján a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
nagylaposi közterületnek 2013. május 1-től a Márton Gábor tér elnevezést adja.
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Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy Dr. Latorcai János és Dr. Latorcai Jánosné
Újházi Aranka is kérelemmel illetve javaslattal fordult a testület felé, miszerint a Fő út és a Petőfi utca
által határolt háromszögletű területet Woidáner Albert térre nevezze el a testület.
Megkérdezte a képviselőket ezzel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt így felkérte a képviselőket hozzák meg döntéseiket.
Elsőként a Márton Gábor tér elnevezési javaslatról kérte a képviselők szavazatait.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
199/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 3. pontjában biztosított
hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 70502/1 helyrajzi számú, kivett út, művelési ágú,
természetben füves tér közterületnek 2013. május 1-étől a Márton Gábor tér nevet adja.
Felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
A következőkben a Wodiáner Albert tér elnevezési javaslatról kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
200/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 3. pontjában biztosított
hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 73 helyrajzi számú, emlékmű művelési ágú,
természetben parkosított tér közterületnek 2013. május 1-étől a Wodiáner Albert tér nevet adja.
Felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A GYÜSZTE kérelmének lényege, hogy
Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése elnevezésű elnyert
pályázatuk zavartalan lebonyolítása érdekében az önkormányzat nyújtson segítséget az
előfinanszírozásban. Mivel a pályázat utófinanszírozású az Egyesület a projekt előfinanszírozását nem
tudja teljes egészében megoldani ezért kérik az előterjesztésben felsorolt időpontokban és összegekben az
Önkormányzattól a megelőlegezést.
A projekt összköltsége 43.811.907 Ft, az elnyert támogatás összege 37.240.120 Ft.
A Pénzügyi bizottság javasolja a GYÜSZ-TE részére az előfinanszírozás biztosítását azzal a kikötéssel,
hogy a szükséges összeg megelőlegezésének alapdokumentumául szolgáló számla másolatot az egyesület
köteles a megelőlegezendő összeg esedékességét megelőzően az önkormányzat részére átadni.
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Dr. Csorba Csaba jegyző a bizottság javaslatát annyiban javasolta kiegészíteni, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel Polgármester urat, hogy a finanszírozással kapcsolatos feltételekről kössön szerződést a
GYÜSZTÉ-vel.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester javasolta a kérelem támogatását az 1. döntési javaslatban
leírtak szerint azzal a kiegészítéssel, miszerint a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
finanszírozással kapcsolatos feltételekről kössön szerződést a GYÜSZTÉ-vel.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
201/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület kérelmének és vállalja a DAOP-2.1.3. Gyomaendrőd Helyi
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztése elnevezésű pályázati projekt
előfinanszírozását az alábbi ütemezésben.
A kért pénzösszeg
esedékessége
2013. 05. 15
2013. 10. 01
2014. 02. 01

A kért pénzösszeg visszafizetésének
napja
2013. 08. 31
2014. 06. 30
2014. 06. 30

A kért pénzösszeg (Ft)
12.174.000
2.664.000
2.138.000

A kért pénzösszegek utalásának feltétele, hogy a Turisztikai Egyesület átadja az önkormányzat
részére azon számla másolatát, melynek pénzügyi rendezéséhez kéri a támogatás megelőlegezését.
Az önkormányzat a projekt előfinanszírozását a lekötött betétként rendelkezésre álló forrásából
biztosítja.
Az Önkormányzat által a projekt előfinanszírozásához biztosított összeg az esedékességet követő
költségvetési rendelet módosítása alkalmával kerüljön beépítésre a 2013. évi költségvetési
rendeletbe.
A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy az előfinanszírozással
kapcsolatos feltételekről kössön szerződést a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülettel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Betkó József bizottsági elnök ismertette a kérelem lényegét, amely szerint a társulat az idén is részt vesz
az Országos Közfoglalkoztatási Programban, mely keretén belül összesen 123 főt foglalkoztatnak,
melyből 10 főt Gyomaendrőd területén. A Társulat a program segítségével végzi el a kezelésükben lévő
1115 Km belvízvédelmi rendszer fenntartási munkáit. A Társulat kéri az Önkormányzatot, hogy a
program megvalósításához anyagilag járuljon hozzá. A kért hozzájárulás éves összege 80.000 Ft.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kért 80.000 Ft összegű támogatást az ár- és
belvízvédekezési szakfeladat terhére biztosítsa.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta a döntési javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
202/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat számára az ár és
belvízvédelmi szakfeladat terhére biztosítja a 80.000 Ft összegű támogatást.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzata 2012. évben a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodás alapján gondoskodott törvényben előírt belső
ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a polgármesteri hivatalnál
és az önkormányzatnál.
2012. évre 13 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul
megvalósultak, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal.
A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és az önkormányzati jegyzővel
folytatott egyeztetések alapján megtörtént.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtették. A belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekményt nem tárt fel 2012. évben.
A belső ellenőrzési vezető az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 2012. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról elkészítette, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A Pénzügyi bizottság az összefoglaló jelentést elfogadásra javasolja.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a jelentés elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
203/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi belső ellenőrzésekről készült
összefoglaló jelentést.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012. évi közhasznúsági
jelentéséről
Iványi Lajosné képviselő az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az
alapítvány 2012. évről szóló beszámolóját és azt jóváhagyásra megküldte, az Alapítvány Felügyelő
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Bizottságának. A beszámolót a Felügyelő Bizottság megvizsgálta és az 1/2013 felügyelő bizottság
jelentése alapján jóváhagyta.
Az Ügyrendi bizottság a jelentést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.
Kóris Györgyné kuratórium elnök hozzászólásában ismertette a közalapítvány célját, munkáját a 2012 évi
beszámoló kapcsán. A közalapítvány a Vidovszky Béla helytörténeti gyűjtemény Városi Képtár
működtetését biztosítja. Az ott elhelyezett képzőművészeti gyűjteményt gondozza, és kiállításokat rendez.
Az elmúlt év igen mozgalmas volt az alapítvány számára. Eredményes LEADER pályázatnak
köszönhetően sor kerülhetett a képtár akadálymentesítésére, fűtés korszerűsítésére és a padozat cseréjére.
Ugyanakkor webes nyilvántartás készült, számítógépre vihették a gyűjteményt. A pályázati támogatáson
kívül sok támogatásban volt részük, külön köszönet ezért Dobó Anitának, aki a pályázat összeállításában
segített, Dr. Hunya Miklós úrnak, aki az átalakítási munkák idejére lehetővé tette, hogy az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirendeltségén elhelyezhették a gyűjteményt. Az Insula Bau Kft
dolgozói is sokat segítettek a képtár teljes kipakolásában, a gyűjtemény áthelyezésében. Tótka Sándor
burkolókő biztosításával járult hozzá a feljáró igényes és biztonságos kialakításához. Köszönte továbbá a
legnagyobb támogatónak a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy az egész épület
belső festéséhez, mázolásához 427.000 Ft támogatást nyújtott. A festékek beszerzéséhez az Insula Bau
Kft. 100.000 Ft támogatást nyújtott az alapítványnak. A Hőtechnikai és Gépipari Kft. ügyvezetőjének
engedélyével a dolgozók a képek felfüggesztéséhez szükséges síneket készítették el és szerelték fel. A
Hídknap Kft. ajtójavítással járult hozzá.
Az MVH a pályázatot ellenőrizte, elfogadta, dicséretet kapott az alapítvány, most már csak arra várnak,
hogy az előfinanszírozott 7 millió Ft-ot a támogató hatóság kifizesse.
A szakmai munkákat illetően az elmúlt évben 8 időszaki kiállítást tartottak és egy irodalmi rendezvényt.
Az átalakítás utáni megnyitó egy cserekiállítással indult. Szarvason a Corini gyűjteményt mutatták be a
Ruzicskai Alkotóházba, míg Ruzicskai György kiállítását a Városi Képtárban mutatták be.
A kiállítások rendezését Hevesi Nagy Anikó festőművész vállalta el és térítésmentesen végzi.
Szponzorálásként a Vidovszky család a képtárnak adományozta a Vidovszky képek eladásából befolyt
jogdíjat, ami az elmúlt évben 20.179 Ft volt. Gyűjteménygyarapításra is sor került, 20 db Ilyésy grafikát
adományozott a képtárnak egy budapesti úriember, illetve Dr. Szilágyi Ferencné Pap Zsigmond „Lófej”
című alkotását adományozta a képtárnak.
3 év alatt összegyűjtött 1 %-os jövedelemadó összege 101.000 Ft volt, melyből Szeverényi Mihály
„Szilatemplom” című alkotását vásárolták meg.
Befejezésül kérte azokat a képviselőket, lakosokat, hogy akik még nem jártak a képtárba, látogassanak el,
nézzék meg milyen szép lett a felújításnak köszönhetően. Kérte továbbá az iskolák pedagógusait, hogy a
gyerekekkel is ismertessék meg a képtárat, mert a művészeti nevelés nagyon fontos. Már kisgyermek
korban el kell kezdeni ahhoz, hogy múzeumlátogatók legyenek, és felnőtt korban értékeljék a művészeti
kincseinket. A kiállítás megnyitón az egyik Angliából érkezett látogató úgy nyilatkozott, hogy a város
egyik gyöngyszeme ez a képtár.
Értékeljék annyira a városnak ezt a szép kulturális létesítményét, hogy látogatják.
Egyéb hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a közhasznúsági jelentés
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
204/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Ptk. 74/C § értelmében valamint
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § értelmében megismerte a Közalapítvány
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Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2012. évi közhasznúsági jelentését, melyet az
Alapítvány Felügyelő Bizottságának 1/2013 iktató számon szereplő jelentése alapján elfogad a
Közhasznúsági jelentés teljes tartalmával, mely jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Beszámoló az oktatási vagyon átadás átvételéről valamint a működtetéséről
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes január 1-től az állam gondoskodik a
köznevelési feladatok ellátásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti
Használati Szerződés alapján az előterjesztésben felsorolt intézmények működtetője Gyomaendrőd Város
Önkormányzata lett. Az oktatási, nevelési feladtok ellátáshoz szükséges ingatlanok és ingó eszközök a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerültek. Az ingatlanokat, építményeket
illetve az eszközöket ki kell vezetni a 2012. évben önállóan működő és gazdálkodó intézmények
könyveiből. Az átadás a 2012. december 31-i állapot szerint történik. Természetesen a 2012. évi
beszámolójában az intézménynek még szerepeltetnie kell az ingatlanokat és az ingóságokat.
Az ingatlanok, valamint az ingóságok leltározása március hónapban rendben lezajlott. A leltározásról a
jegyzőkönyvek elkészültek. A testület a decemberi ülésén az oktatási vagyon működtetésével a Zöldpark
Nonprofit Kft.-t bízta meg. Ezen döntés értelmében 2013. január 1. napjával az oktatási intézményekben
foglalkoztatott kisegítői, karbantartói, takarítói állomány átkerült az Önkormányzathoz, majd a konyhai
dolgozók 2013. január 14-től a Térségi Szociális Központ munkavállalói lettek, az egyéb kisegítői
állomány pedig 2013. február 11-től a Zöldpark Nonprofit Kft.-nél folytatta munkáját. 2013. február 28-ig
az oktatási intézményeknél a takarítási és karbantartási feladatok ellátása mellett az intézmények napi
működtetéséhez szükséges beszerzések lebonyolítását is a Zöldpark Kft. végezte.
2013. február 28-án a Képviselő-testület módosította múlt évi döntését és az oktatási intézmények
működtetésével, a beszerzések lebonyolításával, az ehhez kapcsolódó könyvelési feladatok
végrehajtásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg. A technikai dolgozók
munkáltatója továbbra is a Zöldpark Kft. maradt. A döntés értelmében ezen kötelező feladatának
ellátásáról az Önkormányzat saját maga gondoskodik, az ezzel kapcsolatban jelentkező kiadások és
bevételek az Önkormányzat költségvetésében elkülönített szakfeladatokon jelennek meg.
A vagyon működtetéséhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatóval az Önkormányzatnak kell szerződést
kötni. Ezen szerződés módosítások és felülvizsgálatok a beszámoló készítés időszakában még
folyamatban vannak.
A teljes feladat végrehajtásával a pénzügyi osztály lett megbízva, ennek megfelelően módosításra
kerültek a dolgozók munkaköri leírásai, kidolgozásra került egy eljárásrendet, amely a feladatellátás
zökkenőmentességét szolgálja és annak biztosítását, hogy a vagyon működtetésével kapcsolatban
jelentkező kiadásokról mindig naprakész információkkal rendelkezzünk. A beszerzések során a
költségviselés tekintetében vitatott tételeknél jegyzőkönyv felvételére tett javaslatot mindkét fél, melyben
rögzítésre került, hogy az Önkormányzat 50 %-ban megelőlegezné bizonyos szakmai jellegű tételek
(irodaszer, irodai papír, festékpatron stb.) költségeit. A Képviselő-testület az erre vonatkozó
felhatalmazását még nem adta meg, így az ilyen típusú beszerzések számláit 100 %-ban továbbszámlázzák
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ felé.
A képviselő-testület a 2013. februári döntésében hozzájárult a feladatellátáshoz kacsolódóan 1 fő
többletlétszám alkalmazásához. A Munkaügyi Központ 4 főt közvetített ki az Önkormányzathoz, akik
közül Kovácsné Rácz Juliannára esett a választás.
A véleményező bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják annak elfogadását.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, mint ahogy köznevelésben, úgy a közigazgatásban
is nagy változások történtek.
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Mint tudjuk Gyomaendrőd járási székhely lett, ami együtt jár azzal, hogy itt működik a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerülete. Jelenleg egy átmentet élünk meg e tekintetben,
így minden pedagógusnak, intézményvezetőnek feladata, hogy ebben az átmenetben a leg
felelősségteljesebben viselkedjen. A képviselő-testületnek továbbra is a legfontosabb a gyermek, azok
biztonsága megfelelő nevelése, oktatása, és annak biztosítása. Az önkormányzat az iskolák működtetését
felvállalta és azon van, hogy az iskolákban a gyermekek megkapjanak mindent, amire szükségük van.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót, illetve ne hagyják
jóvá, hogy az önkormányzat és a KIK közötti költségviselés 50-50 %-os legyen, az önkormányzat 100 %ban számlázza tovább a KIK részére.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
205/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az oktatási vagyon átadás átvételéről, valamint a
működtetéséről készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
206/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a mellékelt jegyzőkönyvben foglalt
szakmai feladatok és készletek finanszírozására vonatkozó 50-50%-os költségviselést az
Önkormányzat és a KIK között, ugyanis még jelenleg is folynak e tárgyban a felmérések és
pontosítások. Ezen típusú beszerzések számláit Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-ban
továbbszámlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Beszámoló a belvizes beruházásokról
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a beszámolóban a folyamatban lévő belterületi csapadékvíz
elvezetési beruházásokról kap tájékoztatást a testület. A belvíz III ütemben összesen mintegy 12
belvízvédelmi öblözetben, egymással befogadói kapcsolatban álló belvízrendszerekben, 16 település jut
megfelelő vízrendezési művekhez. A projekt Gyomaendrődre vonatkozó tervezett költsége bruttó
251.862.064 Ft. A projekt műszaki tartalma a Hantoskerti holtág, Fűzfászugi holtág és a Középső holtág
tározó kapacitásának helyreállítása iszapkotrással.
Kivitelező a Geotechnika 84 Víz és Csatornaépítő Kft, aki 2013. március elején felvonult a munkaterületre
és megkezdte a Fűzfás-zugi zagytároló kialakítását és a megelőző geodéziai méréseket.
A belvíz VIII ütemmel kapcsolatban önkormányzatunk Kamut, Kétsoprony és Kondoros településekkel
Konzorciumban vesz részt ebben a projektben. Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege:
összköltsége:101 158 079,- Ft, támogatás mértéke: 91 042 271,- Ft, önerő mértéke: 10 115 808,- Ft.
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Gyomaendrőd város a tárgyi vízvédelmi rendszer fejlesztésével elsősorban a korábbi fejlesztések során
megvalósult belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekhez csatlakozva kívánja a meglévő csapadékvíz
elvezető hálózatát fejleszteni. Az 1. szakaszban a fejlesztésnél figyelembe vett öblözetek, illetve
utcarészek az előterjesztésben felsorolásra kerültek. A 2013 februárjában megindított közbeszerzési eljárás
során a „T-GYSZ” Közös Vállalkozás – tagjai a TÓTKAÉP Építőipari Kft. gesztorvállalkozás és a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.- került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, mellyel 2013. március 4-én
aláírásra került a vállalkozási szerződés 73.305.664 Ft + Áfa összegű vállalkozási díjjal. A munkaterület
átadás-átvétel 2013. március 22-én átadásra került.
A Városfenntartó bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
207/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvíz III. és a Belvíz VIII. megnevezésű beruházásról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
Időközben megérkezett Dr. Csoma Antal a Körös Halász Szövetkezet elnöke, így a képviselő-testület a
Körösi Halász Szövetkezet haszonbérleti szerződésének módosítása tárgyú előterjesztés megtárgyalásával
folytatta az ülést.
32. Napirendi pont
Körösi Halász Szövetkezet haszonbérleti szerződésének módosítása
Várfi András polgármester köszöntötte Dr. Csoma Antal elnök urat, majd elmondta, a Körösi Halász
Szövetkezet a 2000. április 3.-án kelt haszonbérleti szerződés alapján hasznosítja a Csókási-zugi,
Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágakat. A haszonbérleti szerződés határozott
időtartamra, 2014. december 31.-ig szól. 2010-ben az önkormányzat a szövetkezet kérelmére módosította
a szerződést, úgy, hogy a bérleti díj fejében a szövetkezet 3 éves haltelepítést hajt végre a Hantoskerti
holtágban. A szövetkezet a korábbi feltételek mellett 2013 és 2014 évben is szeretné folytatni a
haltelepítési programot. Amennyiben testület támogatja a halász szövetkezet kérését, úgy fontos lenne,
hogy a bérleti díjnak megfelelő plusz mennyiségben, a bérlő saját költségén telepített halállomány a
halászati jog megszűnésekor nem képezheti az elszámolás alapját.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, amennyiben elfogadjuk a szövetkezet kérését, úgy 2 éve alatt
várhatóan kb. 2,5 millió forint körüli bérleti díj kiesése lesz a költségvetésnek. A Zöldpark Kft.
beszámolójából olvashatjuk, hogy a holtágak üzemeltetése 1.5-2 millió Ft –ba került az elmúlt években.
Véleménye szerint egy jó halász két hét alatt le tud halászni egy holtágat. Az a képviselő, aki megszavazza
az újabb két éves haltelepítési programot, az nem a város turizmusát, nem a horgászokat, hanem a halász
szövetkezetet fogja támogatni.
Dr. Csoma Antal a szövetkezet elnöke megítélése szerint ez a halasítási program, amibe három éve
belekezdtek meghozta a gyümölcsét.
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A holtágban olyan beavatkozások történtek, ami jelentős változást hozott a holtág szerkezetében,
ökonómiájában, ami nagy szerepet játszott a halasításban. Véleménye szerint az önkormányzat
bevételkiesését kompenzálja, az, hogy ezáltal többen vesznek részt ebben a horgászásra alapozott
horgászturizmusban. A haltelepítést nem azonnali kifogásra szánják, hanem hogy növekedjen a
halállomány nagysága, javuljon a halállomány összetétele.
Kérte a képviselőket, hogy támogassák ennek a programnak a folytatását 2013 és 2014 évben is.
Vaszkó Katalin helyi lakos megjegyezte, nagyon sok más helyre is el lehetne költeni a városban ezt a
pénzt, ami ki fog esni az önkormányzat kasszájából, ha támogatják ezt a kérelmet.
Iványi Lajosné képviselő véleménye szerint nem engedheti meg magának a város, hogy lemondjon erről
a bevételi forrásról, hogy 2.5 millió Ft-ot költsön el haltelepítésre. Jobb lenne ezt a pénzt a gyerekekre
költeni, vagy utak javítására, stb.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, és felkérte a
képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
208/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Körösi Halász Szövetkezet (Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 27. ) ajánlatát az általa hasznosított Hantoskerti holtág 2 éves haltelepítési program
végrehajtására az alábbi megállapodás módosítás feltételei mellett.
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
képviseletében eljáró Várfi András polgármester, bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/
másrészről a Körösi Halász Szövetkezet képviseletében Dr. Csoma Antal elnök / 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth út 27. szám / mint bérlő / továbbiakban: bérlő/ között a mai napon és helyen a Csókási-zugi,
Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágak haszonbérletére kötött 2000. április 3.-án kelt
megállapodás módosításának tárgyában a következő feltételek mellett:
1.
A felek közös egyeztetésének megfelelően a bérlő vállalja, hogy 2 éven keresztül a haszonbérleti díj
összegének megfelelő mennyiségű II. és III. nyaras pontyot telepít az általa hasznosított Hantoskerti
holtágba (917; 1245; 1247; 1301 hrsz.). Ezen felül a halász szövetkezet vállalja, hogy ugyanezen
mennyiségű II. és III. nyaras pontyot saját költségén telepít a holtágba.
2.
Felek közös megegyezés alapján figyelemmel Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete.../2013.(V.2.) önkormányzati határozatára értelmében a használt bérlemények bérleti díja 2013 és
2014 években a 2 éven keresztül vállalt haltelepítési program végrehajtása munkáinak bruttó elszámolása
úgy történik, hogy a bérbeadó az ellenőrzött haltelepítési munkák igazolt kiadásairól szóló számla
összegének mértékéig azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak megfelelően.
3.
Felek a mindenkori bérleti díjat jelen megállapodás módosítás aláírásának napjától kezdődően oly
módon tekintik teljesítettenek, hogy abba 2 éven keresztül beszámításra kerül a bérlő saját költségén
telepített a haszonbérleti díj összegének megfelelő mennyiségű II. és III. nyaras ponty.
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Továbbá a bérlőnek igazolnia kell az általa vállalt saját költségén ugyanezen mennyiségű II. és III. nyaras
ponty telepítésének az elvégzését. Az igazolást, a bérbeadó által kijelölt átvevő a szállítójegy aláírásával
jegyzi.
4.

A II. és III. nyaras ponty kg-onkénti egységárban a felek a telepítés előtt állapodnak meg.

5.
A bérlő köteles a haltelepítési munkák elkezdésének és befejezésének időpontját közölni a
bérbeadóval. Bérlő köteles tűrni, hogy a bejelentett időpontban a bérbeadó vagy annak okirattal
felhatalmazott képviselője a helyszínen ellenőrizze a haltelepítést.
6.
A telepítendő halak mennyiségi és minőségi átvétele a bérlő által megjelölt telephelyen történik. Az
átvételhez a bérbeadó átvevőt biztosít.
7.
Fentieknek megfelelően bérlő mindaddig mentesül a bérleti díj megfizetése alól, míg a haltelepítés
igazolt költsége részére teljes egészében, bérbeszámítással meg nem térül.
8.
A program végrehajtásához a bérlő vállalja, hogy a holtágban a halászatot korlátozza maximum
évente kétszer 14 nap időtartamban.
9.
Felek kijelentik, hogy a Hantoskerti holtágba a 3. pontban leírt bérleti díjnak megfelelő plusz
mennyiségében, a bérlő saját költségén telepített halállomány a halászati jog megszűnésekor nem képezi
az elszámolás alapját.
10.

A megállapodás módosítás az eredeti megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2013. május ....
…………………………………………
Várfi András
Polgármester

…………………………………………
Dr. Csoma Antal
Elnök

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
33. Napirendi pont
A Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásokról szóló beszámoló
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatban a védelmi
övezet bejegyzése miatt indított kártérítési per, és a telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kftval szemben jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránt indított per van folyamatban.
A hulladéklerakó telep 500 m-es sugarú körzetében levő földrészletekre az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett védelmi övezet miatt indult kártérítési perben a Szegedi Ítélőtábla jogerős és végrehajtható
ítéletében 3 ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést hozott létre összesen 47.480 E Ft összegben. A
bíróság ezen felül 27.098 E Ft összegű kártalanítás, 3.500 E Ft összegű perköltség és 700 E Ft összegű
fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat. A bíróság döntése
szerint az alperes önkormányzatoknak összesen 78. 778. 307- Ft-ot kell megfizetniük a felperesek
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számára. Ebből Gyomaendrődnek 26.650.701 Ft-ot kell megfizetni. A Városfenntartó bizottság üléséig
Szarvas kivételével minden önkormányzat megfizette a ráeső összeget.
A telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kft-val szemben jogalap nélküli gazdagodás
megtérítése iránt indított perre azért került sor, mert az önkormányzatok szerint a REMONDIS Kft köteles
lett volna az általa beszállított hulladékmennyiséggel arányosan alapot képezni a II. depónia építési
költségeinek fedezetére, figyelemmel az üzemeltetési szerződésben foglaltakra. Mivel a peren kívüli
megegyezés nem vezetett eredményre, ezért a tulajdonos önkormányzatok úgy döntöttek, hogy jogalap
nélküli gazdagodás megtérítése iránt pert indítanak a Remondis Kft. ellen. Az Önkormányzatok által
vitatott jogalap nélküli gazdagodás tekintetében a rekultivációs költségek megfizetésére vonatkozó
igényünk jogalapját a Remondis Kft elismeri, azonban annak mértékét a saját számításaikkal kívánják
alátámasztani.
II. depónia kérdéskörében sem a keresetünk igényünk jogalapját, sem a pénz visszafizetési igényünket
nem fogadják el. A következő tárgyalásra 2013. június 17-én kerül sor.
A Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy információi szerint időközben Szarvas Város
önkormányzat is megfizette a rá eső összeget.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
209/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos
peres eljárásokról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként elmondta, a Polgármesteri Hivatalnak ez az utolsó
beszámolója, mert a 2013 évről már, mint Önkormányzati hivatal fog beszámolni.
2012-ben teljesítette feladatait az önkormányzat, stabil és kiegyensúlyozott volt a működése, mind
pénzügyileg, mind a feladatok tekintetében. 2013 januárjában a járási hivatal létrehozásával következtek
be azok a nagyarányú változások, amelyek teljesen átírták az önkormányzati hivatalok működését.
Kiemelte, hogy közel 84.000 ügyet intéztek el a kollégák, minimális volt a jogorvoslati eljárás. A hivatal
csökkenő létszámmal látta el feladatait. A hatáskörökben még 2012-ben nem következtek be változások,
ugyan abban az osztályszerkezetbe és struktúrában látta el feladatait, mint az előző évben. Meghatározó
feladat volt a közszolgáltatásokban bekövetkező változások előkészítése. Időközi választásokat látott el a
hivatal, ami jogorvoslat nélkül zajlott le. A költségvetése az elmúlt évekhez hasonló volt, nagyobb
fejlesztés, beruházás nem következett be.
Összegezve azt lehet elmondani, hogy különösebb probléma nélkül dolgozott a hivatal 2012-ben. Ezúton
köszönte meg a testület támogatását, munkáját, a hivatali dolgozók és a megbízással a hivatalnak
dolgozók munkáját.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
210/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedévi működéséről beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt röviden ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Közös Önkormányzati hivatal első alkalommal számol be a
működéséről. A Közös hivatal kialakításának előkészítése 2012 utolsó félévébe indult el. 2013. január 1től kezdte meg működését a megkötött megállapodásoknak, szerződéseknek megfelelően. A Közös
Önkormányzati hivatalt három önkormányzat tartja fent, melyek közül meghatározó Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A Magyar önkormányzatokról szóló törvény alapján a városnak kötelező volt fogadni a
kistelepüléseket, ahol a törvény erejénél fogva megszűnt az önkormányzati hivatal.
Az első negyedéves működést egyrészt a hely biztosítása, másrészt a személyi állomány, a feladatok
elosztása és az eljárási szabályok meghatározása, kialakítása határozta meg. Jelentősebb probléma,
fennakadás az első negyedévben nem volt, ezúton köszönte meg a hivatal dolgozóinak munkáját. Látni
kell azt, hogy egy jelentős feladat és hatáskör átrendezés, egy új szervezeti formában próbált a hivatal
megfelelni az elvárásnak, amit csak jelentős túlmunkával lehetett teljesíteni.
Az első negyedév költségvetési elszámolása a napokban elkészül. A kistelepülések önkormányzatai
előleget fizettek a költségeket külön számolják, és ezek alapján számolnak el az önkormányzatokkal.
Összegezve elmondható, hogy számtalan feladatnak jelenleg nincs megfelelő gazdája, nincs meg hozzá a
megfelelő személyi háttér, ami korábban egy személynél összpontosult. A törvényben meghatározott
létszám normatíva többlet feladat ellátását nem biztosítja az önkormányzatok számára.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
211/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal első negyedévi működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
A Zöldpark Kft. utasítás keretében végzett feladatairól beszámoló
Betkó József bizottsági elnök a Városfenntartó bizottság nevében javasolta a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Varga Lajos Sportcsarnokban május 1-től
Vinkovics Norbert látja a szervezési, irányítási feladatokat, és további más feladatokkal is meg lehet majd
bízni.
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Felkérte a képviselőket, hogy elsőként a zöldterület gazdálkodási feladatokról szóló beszámolót fogadják
el.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi zöldterület gazdálkodási
beszámolót.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Sportcsarnok üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
213/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok 2012 évi üzemeltetéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül a holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását tette fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
214/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a gyomaendrődi holtágak 2012. évi üzemeltetéséről
készült beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. május 3.
Felelős: Várfi András polgármester
A bejelentések előtt szót kért Betkó József bizottsági elnök, aki visszautalt a Körösi Halász Szövetkezet
haszonbérleti szerződésének módosítása tárgyú előterjesztésre. Az előterjesztésben a jelenleg érvényben
lévő haszonbérleti szerződés 2. pontja szerint a holtágban a halászati korlátozás maximum évente kétszer
egy heti időtartam. Ezzel szemben az elfogadott döntés 8. pontjában maximum évente kétszer 14 nap
időtartam szerepel. Kérte pontosítani, hogy melyik a helyes időpont.
Várfi András polgármester véleménye szerint maximum 14 nap időtartamot kellene meghatározni.
Javasolta a fentiekben elfogadott haszonbérleti szerződés 8. pontját az alábbiak szerint módosítani:
„A program végrehajtásához a bérlő vállalja, hogy a holtágban a halászatot korlátozza maximum 14 nap
időtartamban.”
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Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, Betkó József képviselő nem szavazott, a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
215/2013. (V.2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 208/2013.(V.2.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
Haszonbérleti szerződés módosítás 8. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„8. A program végrehajtásához a bérlő vállalja, hogy a holtágban a halászatot korlátozza
maximum 14 nap időtartamban.”
Határidő: azonnal
Bejelentések
Vaszkó Katalin helyi lakos visszautalt arra a 7 évvel ezelőtt tartott agrárfórumra, ahol elhangzott, hogy
nem búza és napraforgó lesz termesztve, hanem paradicsom, paprika, ami munkahelyteremtés is lehetne.
A lakosság kérdése, hogy lesz-e ebből valami.
A Fő út a Bajcsy úti gyalogátkelőhelynél időnként indokolt lenne a rendőri vagy polgárőri jelenlét, hogy
valamilyen formában biztosítanák az áthaladást. Nagyon balesetveszélyes ez a gyalogátkelő.
A Vásártéri ltp-n van egy aknafedél, ami egy egyszerű csavarral van rögzítve, bárki fel tudja nyitni, így
nagyon balesetveszélyes. Hosszú idő óta probléma, sokan meg is nézték már, de még érdemi intézkedés
nem történt.
Szóvá tette még, hogy a sajt és túrófesztivál helyszínének előkészítése a közmunkásokkal nem a
legszervezettebb módon történt, az oda vezényelt munkások seperték és lapátolták a vastagon álló port.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a városban nagyon sok helyen hiányzik az aknafedél.
Ezeket pótolni kell, mert balesetveszélyes, rontja a városképet.
A növénytermesztést illetően e tekintetben akkor tudnak lépni, ha ehhez meg lesz a megfelelő
kormányzati törekvés. Jelenleg a kormányzati törekvés az, hogy az országban ilyen kultúrnövények
természetese történjen. Ennek érdekében készítették el a város öntözési tervét. A törekvés az, hogy a főmű
épüljön meg állami pénzen, a gazdák pedig összefogással abból tovább tudják majd vezetni a vizet. A
növénytermesztés mellett az állattartó telepeknek is fejlődni kellene, hiszen azok is munkaerőket
foglalkoztatnának.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi bizottság szünetben megtartott ülésén
a gáz közbeszerzés tárgyában a nyílt eljárásra vonatkozó ajánlati felhívásos dokumentáció elfogadásáról
döntött. Ezen eljárási rend szerint kell beszerezni a gázigényt.
Egyéb bejelentés nem volt, a Polgármester megköszönte a jenlétet és a nyílt ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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