GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
17/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. június 27.-i üléséről az Új
Városháza üléstermében.

Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József,
Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője valamennyi napirendhez
Dr. Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány, és Oltyán Sándor szarvasi rendőrkapitány a 2. napirendhez
Dr. Torma Éva igazgató főorvos a 3-7. napirendekhez
Fekete József a Gyomaszolg Ipari Park Kft, ügyvezetője a 21-25.
napirendekhez
A helyi és a megyei sajtó képviselői,
Érdeklődő gyomaendrődi állampolgárok,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Csikós Anikó

Ülés időtartama: 13.52 -19.52
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Várfi András polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, intézményvezetőket. Köszöntötte a Járási Hivatal
vezetőjét, a helyettesét. Köszöntött minden érdeklődő állampolgárt, a sajtó képviselőit, és a Tv előtt ülő gyomaendrődi lakosokat, akik innen kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját.
A mai képviselő-testületi ülést 14 órára hívta össze, mely határozatképes, a 12 fős
testület teljes létszámmal jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Béres János képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Iványi Lajosné és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, a jelenlévő érdeklődők többsége egy szimpátia
tüntetés résztvevői a napirendek között szereplő intézményvezetői pályázatok véleményezése témával kapcsolatban. El kívánta mondani, hogy esküjéhez híven a törvényeket megtartja és megtarttatja. Erre esküdött fel és ennek szellemében vezeti a testületi üléseket. Szereti, ha az emberek tájékozottak, tudják, hogy mi mellett tüntetnek.
Lényeges tudniuk, hogy most az említett napirendben intézményvezetői álláshelyre
beérkezett pályázatokat véleményez a testület. Mint tudjuk 2013. január 1-től az iskolák fenntartását átvette az állam, aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon
keresztül gyakorolja jogait, kötelességeit. Gyomaendrődön a Kner Imre Gimnáziumban valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában jár le az intézményvezetők
megbízása. A pályázatot a miniszter írta ki, a képviselő-testület, a szülői munkaközösség, a tantestületek feladata a pályázatok véleményezése. Ezek a vélemények csatolva
lesznek a pályázatokhoz, melyet a KLIK illetékes központja előkészít, felküldi a központba, majd a kinevezendő személyről szóló előterjesztés felkerül a miniszter asztalára, aki kinevezi az igazgatót. Egy ilyen ügy melletti szimpátiatüntetés belefér a demokráciába, de az már nem fér bele, amikor egy önkormányzati képviselői csoport
arra buzdítja a másik jelöltet, hogy vonja vissza a pályázatát, megkérdőjelezi, hogy ki
buzdította fel a pályázat benyújtására. Ha a tüntetésre meg van a lehetőség, akkor
éppen úgy lehetőség az is, hogy aki alkalmasnak gondolja magát, az pályázzon és
mértessen meg. Nem illik a képbe az sem, hogy egy alpolgármester gyülekezési helyet kér, mivel arra nincs szükség, elég bejelenteni a rendőrségnek.
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A maga részéről szívesebben vette volna, ha néhány szülő aláírása szerepelt volna
ezen a kérelmen, hiszen ez egy alulról jövő kezdeményezés. Nem értett egyet azzal a
fenyegetőzéssel, hogy ha most nem olyan döntés születik a pályázatokkal kapcsolatban, akkor a napirendek között szerepelő szociális szövetkezetek ügyében sem az lesz
a döntés, pedig ez is legalább annyira fontos, hiszen ez által emberek juthatnának
munkához.
Nem értette a félelmet, hiszen Farkas Zoltánné 10 éve a Rózsahegyi Iskola igazgatója,
jól végezte a munkáját, elég nagy a támogatottsága is, így mire a miniszter asztalára
kerül az előterjesztés, az megfelelően fog dönteni.
A szülői munkaközösség vezetője és az iskola egyik pedagógusa az ülés megkezdése
előtt jelezte, hogy szeretnének a napirendek előtt hozzászólni, így megadta részükre
a lehetőséget.
Tímárné Tóth Adrienn a szülői munkaközösség elnök elmondta, a szívük és a lelkük
hozta ide erre a szimpátia tüntetésre, ugyanis megdöbbentek és megijedtek akkor,
amikor felrebbent a híre annak, hogy esetleg nem Farkas Zoltánné lesz az intézmény
vezetője. Látják maguk előtt, ahogyan a kapuban várja az újonnan érkező elsősöket,
szüleiket. Emlékeznek a tekintetére, mosolyára, amiből azonnal érezték, hogy gyermekik jó kezekben lesznek, vigyáznak rájuk. Ezt az érzést egészen a 8. osztály végéig
érzik, és még utána is, amikor érdeklődéssel követi a sorsuk alakulását. A volt diákok
is szeretnek visszajárni a meleg fészekbe, ahonnan kirepültek.
Le kívánta szögezni, hogy elhatárolódnak minden fajta negatív megnyilvánulástól,
politikai pártoktól. Nem ezért vannak itt. A gyermekeik érdekeinek képviselet számukra a legfontosabb. A szülők azt gondolják, hogy amikor a gyermekeik olyan élethelyzetbe kerülnek, ami tele van bizonytalansággal, változással, akkor még inkább mellettük kell állniuk, hogy átvezessék őket ezen az időszakon. Mi tudunk legjobban segíteni nekik. Az iskola most nehéz, változásokkal teli időszak előtt áll, ezért legjobb, ha
ezen az időszakon olyan ember vezeti át, aki látja és hallja minden rezdülését, ismeri a
közösséget és képes a jó irány felé fordítani. Ez az ember számukra egyértelműen
Farkas Zoltánné, akire bátran rábízzák gyermekeiket, és támogatják abban, hogy tovább folytassa gyermek centrikus, a társadalom felé pozitív értékeket nyújtó oktatónevelő munkáját. Szeretik, bíznak benne és támogatják őt. Rászolgált erre a sokéves
munkája és a 10 év igazgatóként eltöltött idő alatt. Egy kisvárosban, ahol szinte mindenki ismer mindenkit nagy érdem olyan tekintéllyel rendelkezni, mint ő. Mintát ad
emberségből, hozzáértésből. Munkássága bár ki előtt példaértékű lehet. A szülői
munkaközösség tagjai egy emberként mozdultak meg, amikor aláírásokat kezdtek
gyűjteni a támogatására. Egy hét leforgása alatt 911 aláírást gyűjtöttek, amely mind
azt mutatja, hogy olyan emberről van szó, aki már bizonyította emberségét, rátermettségét, szakmai tudását és lojalitását mindenki felé.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, Polgármester urat, hogy támogassák Farkas
Zoltánné újbóli kinevezését és véleményüket és a 911 db aláírást szíveskedjenek továbbítani a döntéshozók felé. /Az aláírásokat tartalmazó íveket átnyújtotta Polgármester úr részére. /
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Gellai József az iskola tanítója a tantestület nevében arra kérte a Képviselő-testületet,
hogy az igazgatói pályázatok véleményezésénél szíveskedjenek figyelembe venni a
tantestület szakmai véleményét. Támogassák az iskola eddigi igazgatóját, Farkas
Zoltánnét, akinek a pályázatát sokkal jobbnak tartja a tantestület, hiszen őt 37 kolléga
támogatta, míg a másik pályázót csak 2 kolléga. Farkas Zoltánnét szakmai, pedagógiai
felkészültsége, vezetői gyakorlat, emberi hozzáállása alkalmassá teszi a vezetői feladatok további ellátására. Vezetői stílusában az empátia, tolerancia, az emberség
dominál. Teljes mértékben számít a helyettesek és minden kolléga szakszerű, összehangolt munkájára. Szülők és gyermekek számára mindig van ideje, hogy segítsen a
problémáikon, vagy részt vegyen örömeikben. Folyamatosan képezi magát, hogy lépést tartson az oktatás terén bekövetkező fejlődéssel. Irányítása alatt az iskola épületét korszerűsítették, az osztálytermek berendezéseit kicserélték. Modern informatikai
berendezéseket és udvari játékokat vásároltak. Jól együttműködik más oktatási intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel. Pályázata szervesen kapcsolódik az elmúlt évek munkájához, a már elért eredményekre épít, ezért a nevelőtestület támogatja a pályázatában megfogalmazott célokat. Biztosítottnak látják ennek a sikeres
munkának a folytatását. Minden eltervezett célja korszerű iskolavezetési koncepciót
takar, gyermek centrikus szemléletet tükröz. 10 éve stabil a gyermeklétszám. A tanulóik 90 %-át felveszik az első helyre a középiskolákba. A gyerekek eredményesen szerepelnek a versenyeken. Iskolai rendezvényeik, ünnepségeik népszerűek és színvonalasak. Gyerekek, szülők, pedagógusok, technikai dolgozók szívesen jönnek a Rózsahegyibe. Ezt a színvonalat tartani csak egy szervezni, irányítani tudó és akaró, köztiszteletben álló vezetővel tudják elképzelni. Ő Farkas Zoltánné.
Kérte, hogy támogassák.
Várfi András polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött napirendhez képest két új napirend megtárgyalását is javasolja. 35. napirendként
Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása, míg 36. napirendként Alfa pályázat benyújtása tárgyú előterjesztéseket.
A rendőrség beszámolója a meghívóban 2. napirendi pontként szerepel, viszont jelzés
érkezett részükről, hogy Dr. Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány, és Oltyán Sándor
szarvasi rendőrkapitány csak 16-17 óra körüli időpontban tud megérkezni, így javasolta, hogy a napirend megtárgyalására a megérkezésüket követően kerüljön sor.
Megkérdezte, van-e egyéb javaslat, kérdés a napirendekkel kapcsolatban.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a zárt
ülés 1. napirendjeként feltüntetett Rózsahegyi Kálmán Kistérségi általános Iskola és
Kollégium valamint a Kner Imre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatok véleményezése tárgyú előterjesztést
nyílt ülésen tárgyalja meg a testület a nagy érdeklődésre tekintettel. És amennyiben
lehetőség van rá, úgy hozzák előre ezt a napirendi pontot.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Farkas Zoltánné pályázó
úgy nyilatkozott hozzájárul, hogy a pályázatával kapcsolatos véleményezési jogát a
képviselő-testület nyílt ülésen gyakorolja.
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Szabadka Mariann pályázó ez idáig nem nyilatkozott, így a jogértelmezés szerint az ő
pályázat is tárgyalható lenne nyílt ülésen. Viszont mivel időre kapta a meghívást, így
becsapva érezhetné magát, ha a testület ettől előbb tárgyalná az ügyét. Megkérdezte
Jegyző urat, lehet-e ennek megfelelően módosítani a napirendi pontokon.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, Szabadka Mariann a meghívó megküldésével
kapott értesítést a mai ülésre. A meghívó tervezetben zárt ülés 1. napirendjeként szerepel a pályázatok véleményezése, mely alapján az érintett joggal feltételezheti, hogy
az első szünet előtt nem kerül sor a pályázatok véleményezésére. Álláspontja szerint e
tekintetben a pályázót mindenképpen hátrány érné, ha vele előre nem lett leegyeztetve, hogy napirendi pont csere történik, amit egyébként a testület megváltoztathat,
de a meghívottak ehhez a tervezethez illesztik programjaikat, megjelenésüket.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök javasolta, hogy a Kner Imre Gimnázium és a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolára beérkezett pályázatok véleményezését válaszszák ketté.
Várfi András polgármester reagálva megjegyezte, mivel Mitykó János, aki a Kner Imre Gimnázium igazgatói álláshelyére pályázott, nyilatkozott, hogy zárt ülésen történjen a pályázatának véleményezése, ugyanakkor jelezte, hogy nem tud részt venni, ennek megfelelően külön kerülnek megtárgyalásra.
Toldi Balázs alpolgármester fenti kérését annyiban módosította, miszerint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói pályázatokat nyílt ülésen tárgyalja meg képviselő-testület akkor, amikor Szabadka Mariann pályázó is megérkezik.
Várfi András polgármester összegezte a napirendre tett javaslatokat, miszerint a
rendőrség beszámolójának megtárgyalására akkor kerül sor, ha az érintett meghívottak megérkeznek, továbbá a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói pályázatok
véleményezésére akkor kerül sor, ha Szabadka Mariann pályázó megérkezetik.
Felkérte a képviselőket, hogy ennek megfelelően határozzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – praxisjog átadása dr. Macsári Judit felnőtt háziorvosnak
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4. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése –
Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti orvosi rendelő tárgyi
minimumfeltételeinek biztosítása
5. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött előszerződés módosítása
6. PRÍMA-PROTETIKA Kft. kérelme ingyenes, nem finanszírozott
ortopédiai szakrendelés indításával kapcsolatban
7. A 251/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozat visszavonása
8. Nyári napközis ellátás biztosítása
9. 2013/2014-es tanév vonatkozásában Iskolatej program költségeinek támogatása
10. Óvodák nyári nyitva tartása
11. Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelybővítésének
véleményezése
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő
oktatási intézmények névhasználatának véleményezése
13. Beszámoló az oktatási intézmények működtetéséről
14. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
15. A Békés Megyei Kormányhivatal kérelme
16. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
17. Start Szociális Szövetkezet Alapítása
18. Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdálkodási beszámoló
19. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodási beszámoló
20. A Liget Fürdő Kft. 2011. évi működési hitelének rendezése
21. Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdálkodási beszámoló
22. Gyomaközszolg Kft. gazdálkodási beszámoló
23. Zöldpark Nonprofit Kft. gazdálkodási beszámoló
24. Holtágkezelői beszámoló
25. Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről
26. A Bónom - zugban lévő 02819 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
27. Közterület ingatlanok tulajdonba kérése a Magyar Államtól
28. Viziközmű tulajdonnal kapcsolatos megkeresések
29. Holtágakat üzemeltető egyesületek kérelme
30. A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
31. Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás megszűntetése
32. Kistérségi Civil Találkozó támogatása
33. Európai Mobilitási Hét 2013 kampányhoz történő csatlakozás
34. Tájékoztató a Jegyző, Aljegyző kinevezéséről
35. Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása
36. Alfa pályázat benyújtása
37. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Ezt követően a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Május 31-től Június 2-ig Pliznóban járt a Polgármester Asszony meghívására. A delegáció tagja volt felesége, Iványi Lajosné képviselő asszony és a tolmács.
Június 6-án a KLIK szervezésében egy szép pedagógus napon vehettek részt.
Június 8-án volt Öregszőlőben a Bogrács Napja, sok részt vevővel hangulatos rendezvény volt.
Június 10-én részt vett a Kis Bálint Napokon.
Június 15-én voltak az általános iskolai ballagások.
Június 21-én néhány helyi gazda kíséretében egy kis csoport megszemlélte a
gyomaendrődi határt. Szép a búza, kukorica.
Június 22-én Orosházán járt egy főtér avatásán. Példa lehet előttünk, hogy mi is építsünk egy főteret, egy városközpontot.
Június 23-án egy nemzetközi szintű úszóverseny volt a Liget Fürdőben. Több határon
túli résztvevők is voltak.
Szólt még arról, hogy megépült az elkerülő út, aminek célja az volt, hogy a vasúti
aluljáró épül, ennek ellenére sokan kifogásolják, hogy ezért vagy azért nem jó. Nagyon sokan nem tudnak közlekedni. Egy ilyen ívű elkerülő úton vigyázni kell, óvatosan kell közlekedni. Bízzunk abba, hogy jövő ősszel már az aluljáróban fogunk közlekedni.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a testület tagjait, majd a jelenlévőket van-e hozzászólásuk.
Dávid István a helyi Munkáspárt elnöke előre bocsátotta, a város vezetőinek a képviselő-testületnek most jobban összpontosítani kellene arra a nagymérvű munkára,
amit a település több évtizeden keresztül nem tudott megvalósítani, a vasúti aluljáró
megépítését, melynek munkálatai végre megkezdődtek. Örvendetes.
A pályázatok véleményezését sokkal egyszerűbben kellett volna lerendezni. Gondoljanak arra is, hogy jövőre választás lesz. A szimpátia tüntetők reálisan fogták meg a
kérdést, hogy ez a munkásértelmiségi beosztott több év óta bizonyított. A Munkáspárt sem ért egyet azzal, hogy a munkásokat eltávolítsák a munkahelyekről.
Szólt még arról, hogy a város temetőiben lévő hősi halottak sírjait kötelességünk karbantartani, de sajnos 23 év óta Gyomaendrődön ezzel senki nem törődik. A közelmúltban-városunkban jártak a Munkáspárt vezetői és megdöbbenéssel tapasztalták,
hogy nálunk ez figyelmen kívül van hagyva. Szarvasvégi temető, központi temető,
öregszőlő csordagyep, és a gyomai városrész temetőiben is biztos hasonló a helyzet.
A Munkáspárt védnökséget szeretne vállalni ezen sírok felett, úgy hogy ahhoz a város
minden anyagi és technikai segítséget biztosít. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy
ezzel megbízza a Munkáspártot, akkor azt szívesen vállalják.
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Várfi András polgármester reagálva elmondta, a közmunkások folyamatosan dolgoznak a város temetőiben. Természetesen foglalkoznunk kell a hősi halottak sírjával
is, de véleménye szerint nem lenne helyes, ha egy párt sajátítaná ki ezt a feladatot,
szívesebben venni, ha ez civil kezdeményezés lenne. Javasolta, hogy foglalkozzanak
ezzel az üggyel, a soron következő ülésre ez előkészítésre kerül, addig pedig Dávid
Istvánnak megadják a lehetőséget arra, hogy barátaival gondozza ezeket a sírokat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 371/2012.(VI.28),
517/2012.( IX.27.), 613/2012.(XI.29.), 56/2013.(II.14.), 76/2013.(II.28.),
122/2013.(III.28.), 130/2013.(III.28.), 167/2013.(V.2.), 168/2013.(V.2.),
173/2013.(V. 2.), 174/2013.(V.2.), 175/2013.(V.2.), 177/2013.(V.2.),
178/2013.(V.2.), 179/2013.(V.2.), 180/2013.(V.2.), 181/2013.(V.2.),
182/2013.(V.2.), 183/2013.(V.2.), 188/2013.(V.2.), 191/2013.(V.2.),
194/2013.(V.2.), 195/2013.(V.2.), 196/2013.)V.2.), 197/2013.(V.2.),
198/2013.(V.2.), 201/2013.(V.2.), 202/2013.(V.2.), 203/2013.(V.2.),
207/2013.(V.2.), 213/2013.(V.2.), 2014/2013.(V.2.) Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben bejelentette, hogy július 8 és 18. között
9 munkanap szabadságot szeretne letölteni, kérte a képviselőket ennek tudomásul
vételére. Érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja a Polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztató
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület a szabadság alakulásáról adott tájékoztatót egyhangú, 11 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztatót,
amely szerint 2013. július 8 és 18. között 9 munkanap szabadságot
tölt le.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi bizottság elnökét,
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a módosítás során a költségvetési főöszszeg 10.758,- E Ft összeggel nőtt.
A Pénzügyi bizottság javasolja a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.515.518 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési
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célú pénzeszköz átvétel összege 646.971 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken
belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint
részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint."
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.152.716 ezer
forint, ezen belül a személyi juttatás 820.190 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulás 183.776 ezer forint, dologi kiadás 722.456 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 426.294 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz."
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.203 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz."
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 854.961 ezer forint. Ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 591.927 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873
ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be."
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
"A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.638
ezer forint."
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozását a 9. melléklet mutatja be."
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2013. június
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. július hó 3. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. július 3.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

444. oldal

1. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

1.
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.

1.
2.

Alcím
neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
Zöldter. Gazd.tám.
Közvil. Tám.
Köztemető fennt. Tám.
Közutak fennt. Tám.
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
Óvodaped. Bértám.
Óvodaműk. Tám.
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc.
Gond.Kp.
Étkezés állami tám.
Bentlakásos üzemeltetési tám.
Kulturális fel. Tám.
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
1.
1.

Cím
neve

2.
3.
1.
2.
3.
4.

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok

2013. évi
terv

Módosított
előirányzat

691 296
158 605
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
76 336
12 582
0
64 661

760 366
168 425
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
76 336
12 582
67 068
64 661

21 538

21 358

204 594
79 356
15 351
16 337
0
0
0
0
0
0
691 296

196 776
79 356
15 351
16 337
0
9 233
0
0
0
0
8 756
778 355

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

70 000

10 000
421 000

28 000
0
0
0
10 000
379 000

9 000

9 000

0

0

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
0
0
Koncesszióból származó bevételek
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1.
1.
1.

3.
1.-3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
1.
1.
2.

5.
6.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Költségvetési bevételek összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési célra.
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

9 000
1 121 296

9 000
1 166 355

96 251
541 989
537 885
0
1 176 125

98 951
495 265
537 885
0
1 132 101

21 900
0

21 900
0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

2 319 321

2 320 356
0
300
0
0

Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevé-

Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.
1.
2.
3.
4.

3.
1.
2.
3.
4.

4.
1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
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300

300
6 800
0
0
0

300
0
6 800
0
0

6 800

6 800

183
2 101
0
0

183
2 101
0

2 284

2 284

4 140
145 879

4 140
145 879
0

150 019

150 019

238 545
10 294

238 545
2 000
0

248 839

240 545

395
1 726

395
1 726
0

2 121

2 121

1 121 296
346 614
701 989
537 885
708 551
21 900
0
3 438 235

1 166 355
349 314
646 971
537 885
793 093
21 900
0
3 515 518

tel
3 438 235

3 515 518

2 191 799

2 184 540

2. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Megnev.
Cím Alcím Előir.
szám szám szám

1.

1.

4.

4.

1.

2.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
Kamatbevétel kötvény
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Oktatási intézmények saját bev.
Saját bevétel összesen:
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb
14076)
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
Képviselő választásra átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
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2013.
évi
terv

Módosított
előirányzat

1 114
8 140
20 575

1 114
8 140
40 575

393
2 084
2 084
3 000

393
2 084
2 084
3 000

25 000

25 000

13 861

13 861
2 700

20 000

0

96 251

98 951

190
115

123 047

3 000

3 000

18 408
286
309
16 808

18 408

0

286 309
18 052
9 884
922
0
8 294

Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről

1.

4.

3.

12 214
12 935

12 214
12 935

2 200
541
989

2 200

0
541
989

495 265

319
844

319 844

32 529

32 529

32 545

32 545

49 538

49 538

91 929
526
385

91 929
526 385

1 500

1 500

10 000

10 000

11 500
537
885

11 500
537 885

4 000
300
1 500
700

4 000
300
1 500
700

Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Szennyvíztisztító telep
felújítása KEOP 1.2.0/B
EU forrás
Szennyvíztisztító telep
felújítása KEOP 1.2.0/B
EU Önerő Alap
Szennyvíztisztító telep
felújítása KEOP 1.2.0/B
2012-re járó tám.

495 265

0

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032
Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU
Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034
ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%

Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
5.2.1/A-11)
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi
hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev.
Vízmű
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
1.

5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés

448. oldal

1.

5.

Kölcsön visszafiz.(Tulipános,
Csemetekert)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak
pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány
pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.

6.

Rövid lejáratú
hitelfelvét
1.
2.

1.

0

0

400

400

0

0

1 000

1 000

7 000

7 000

7 000
21 900

7 000
21 900

Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú
hitelfelvét összesen

6.

3. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Cím neve

Alcím
neve

Előirányzat neve

Adatok ezer Ft-ban
2013. Módosított
évi terv előirányzat

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
274 662
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
40 339
Dologi kiadás
198 392
Pénzeszköz átadás
277 794
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
791 187
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
5 775
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 559
Dologi kiadás
5 622
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
12 956
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
11 528
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 112
Dologi kiadás
10 886
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és
Szolg.Intézmény
25 526

288 709
42 649
280 536
200 020
0
811 914
7 366
1 989
8 083
0
17 438
10 157
2 741
12 919
0

25 817

4.
1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás

449. oldal

55 754
15 054
15 596

56 360
15 218
15 598

Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
5.
Ellátottak juttatása

0
0

4.
5.

Működési kiadások mindösszesen:

86 404

87 176

70 323
19 025
62 671

74 523
20 160
72 671
0
0
167 354

152 019
250 044
67 161
262 815

250 517
67 288
262 815
0
0
580 620

580 020
132 143
33 619
56 516
226 274

132 558
33 731
69 834
226 274
0
462 397

448 552
800 229
179 869
612 498
504 068
0
2 096
664
2 096
664

820 190
183 776
722 456
426 294
0
2 152 716
2 152 716

4. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
Szakfel.
szám

Cím Alcím Előir.
Cím
Szakfel.
szám szám szám
neve
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.

Alcím
neve

Előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Össze-

450. oldal

2013. Módosított
évi terv előirányzat

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

sen:
36000010
1.
2.
3.
4.

37000010
1.
2.
3.
4.

38210110
1.
2.
3.
4.

52200110
1.
2.
3.

8560050
1.
2.
3.
4.

84140317
1.
2.
3.
4.

Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás (Kamat)
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
10 000
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
13 807
Összesen:
23 807
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
6 934
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen
6 934
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
10 917
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
2 948
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
93 715
Össze121
sen:
580

451. oldal

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
10 000
13 807
23 807
0
0
7 878
0
7 878
0
0
0
31 715
31 715
10 917
2 948
76 000
0
89 865

68000110
1.
2.
3.
4.

68000210
1.
2.
3.
4.

81300010
1.
2.
3.
4.

84111210
1.
2.
3.
4.

84111410

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 861
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
3 455
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
22 000
Összesen:
25 455
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0

0
0
0
0
0
0
0
13 861
0
13 861
0
0
3 455
22 000
25 455

0

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.
3.
4.

84111510
1.
2.
3.
4.

85202111
1.
2.
3.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Össze0

452. oldal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 902
1 902

sen:
85202112
1.
2.
3.

85311110
1.
2.
3.
4.

84112611
1.
2.
3.

84112612
1.
2.
3.
4.

84113310
1.
2.
3.
4.

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
0
Okmányiroda
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
42 000
Összesen:
42 000

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140210
1.
2.
3.
4.

Összesen:

453. oldal

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
Pénze. átad., egyéb
0
tám.

0
0
33 238

33 238

33 238

0

Városgazdálkodás

84140310
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
tám.

2.
3.
4.
Összesen:
Vállalkozói
iroda

84140311
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.
Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok

84215510
1.
2.
3.
4.

357

0
42 500

96
61 315

18 960

22 000

61 460

83 768

0

0
750

0
750

0

0

750

750

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Közterület felügyelők

84242110
1.
2.
3.
4.

0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:
Mezőőri szolgálat

84242111
1.

4.

2.
3.
4.

9 029

9 452

1 962
2 100

2 076
2 100

0

0

13 091

13 628

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

0

216
58

216
58

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és

454. oldal

0
0
0
0
0

Összesen:
Településőrök
1.

0

0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.

84242112

0
0
0
0

0
0
0

szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

3.
4.
Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

86210250
1.
2.
3.
4.

86905210
1.
2.
3.
4.

87301110
1.
2.
3.
4.

87901210
1.
2.

850

850

400

400

1 524

1 524

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
9 910
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
2 090

0
0
9 910

12 000

12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
15 510

0
0
0
15 510

15 510

15 510

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
7 180

0
0
0

Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
6 000
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0

455. oldal

2 090

7 180
7 180
0
0
6 000
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
Téli közfoglalkoztatás 8 fő

89044215
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.
Összesen:
Mezőgazd.közfogl. 60 fő

89044214
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.

88992410
1.
2.
3.
4.

88211410
1.
2.
3.
4.

88211510
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.

Összesen:
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Ápolási díj alanyi jogon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

456. oldal

125

125

0

0

125

125

0

1 326

0
0

204
0

0

0

0

1 530

0

8 660

0
0

1 204
20

0

0

0

9 884

0

1 079

0
0

287
17

0

0

0

1 383

0

0

0
0

0
0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.
4.

88211810
1.
2.
3.
4.

88211910
1.
2.
3.
4.

88212110
1.
2.
3.
4.

88212210
1.
2.
3.
4.

88212310
1.
2.
3.
4.

88212410
1.
2.
3.

Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
4 500
Összesen:
4 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás

457. oldal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 500
4 500
0
0
0

Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

88212510
1.
2.
3.
4.

88212910
1.
2.
3.
4.

88220110
1.
2.
3.
4.

88993610
1.
2.
3.
4.

88220310
1.
2.
3.
4.

88910150
1.
2.
3.

Összesen:
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Köztemetés
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás

458. oldal

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

2 700

2 700

2 700

2 700

0

0

0
0

0
0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0
0

0
0

Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

4 084

4 084

4 084

4 084

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.
Összesen:
Falugondnoki szolgálat

88992810
1.
2.
3.
4.

88994250
1.
2.
3.
4.

89030150
1.
2.
3.
4.

84140310
1.
2.
3.
4.

Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 075

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 297

2 297
7 841
2 118
3 543
0

13 502

89044210
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.

459. oldal

20 217

20 217

2 729
2 346

2 729
2 346

0

0

Összesen:
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)

89044310

25 292

25 292

211
969

211 969

28 616
45 724

28 616
45 724

0
Össze286
sen:
309
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
14 809
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
1 999
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
16 808
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
910
Összesen:
910
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0

0

1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.

89044311
1.
2.
3.
4.

84119250
1.
2.
3.
4.

84119150
1.
2.
3.
4.

91050210
1.
2.
3.
4.

93120410
1.
2.
3.
4.

460. oldal

286 309
16 555
2 281
0
0
18 836
0
0
0
1 750
1 750
0
0
0
800
800
0
0
0
1 460
1 460
120
32
348
0

93190350
1.
2.
3.
4.

93291110
1.
2.
3.
4.

93291910
1.
2.
3.
4.

8520211
1.
2.
3.
4.

96090050
1.
2.
3.
4.

Összesen:
0
M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
20 663
Összesen:
20 663
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
0
Összesen:
0

500
0
0
0
10 737
10 737
0
0
0
20 663
20 663
0
0
0
1 150
1 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94990010
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2.
3.
4.

96030210

Összesen:
Temetkezés

461. oldal

0
0
0
4 000

0

4 000

1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.

93110210
1.
2.
3.
4.

84251050
1.
2.
3.
4.

7.

Összesen:
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen:
Önkormányzat összesen

1.

3.

0
100

0

0

100

100

0

0

0
2 956

0
2 956

6 475

6 475

9 431

9 431

5 500

5 500

5 500

5 500

274
662

288 709

40 339
198
392
277
794

Önkormányzat
összesen

7.

0
100

0
0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.

0

791
187

42 649
280 536
200 020
811 914

5. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve
1.

6.

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. Módosított
évi terv előirányzat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút
felújítás
Magtárlaposi lakások
felújítása

462. oldal

20 000

19 903

22 000

22 000

2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

6.

42 000

41 903
3 300

Selyem u. épület felújítása

3.

4.

5.

6.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

3 300

6.

0

0

6.

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

6.

Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati
Hivatal

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42 000

45 203

Felújítási kiadás mindösszesen:

6. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok ezer Ft-ban
Cím
szám

1.

Alcím
szám

Előir.
szám

7.

Cím
neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi
terv

Módos
előirán

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási
kiadásai
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és
közvil.
Szennyvíztisztító telep
felújítása KEOP 1.2.0/B
(384902+7519pály-ban el
nem számolható ktg)
392 421
Szennyvíztisztító telep
felújítása KEOP 1.2.0/B
2012.évi terv és tény ada17 834

463. oldal

392

17

tok különbözete (3555017716)
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
5.2.1/A-11)
Népliget és Erzsébet liget
rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Új városháza költsége

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

51 505

51

102 143

102

1 500
900

1

566 303

572

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

4.

5.

6.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

7.

0

7.

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

7.

7.

7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és
eü.gép-műszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Szellemi termék és
szám.tech.eszköz vás.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

8.

0

1
17

0

1

0
566 303

Fejlesztési kiadás összesen:
1.

0

1
591

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

464. oldal

Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének
peszk.átad.

37 354

37

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 354

37

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Fürdő Kft.-nek
pály.megval.tan-ra
Környezetvédelmi alapból
pály.tám.

1 000

1

1 800

1

4 572

4

3

Felh.c.pesz.átad.ÁK
össz.

7 372

11

44 726

48

2 000

2

1 000

1

873
3 873

3

210 513

210

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

854

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
1.

9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók
kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye
Közh.Egy.

Kölcsönök nyújtása összesen:

1.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény
törlesztése
(421025+421025CHF*250)

10.

Egyéb finanszírozás kiadásai

7. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok ezer Ft-ban
Cím
szám

Alcím
szám

Előir.
szám

1.
11.

Cím neve

Alcím
neve

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírságkörnyezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Állati hulla ártalm előző évi elszá-

465. oldal

2013. évi
terv

400
200
0
2 100
13 000
0
500
0

Módosítot
előirányza

1
2

20

5

molás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a
(nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj
felajánlás

Közfogl.saját erő
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj
áfa
IKSZT beruházás
IKSZT beruházás működési plusz
igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített
összeg
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
Közös Hivatalba egyszeri
készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Gyomaendrődi Hírmondó újság
megjel.
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság
(Hulladéklerakó)
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)

466. oldal

0
4 400
4 000
0
10 000
10 000
2 577

1

12 7
10 5
25

0
0
0
0
507

5

0
2 200

22

3 726

10

0

75
92

0
420
20 000
843
3 000
7 962

4
20 0

27
9
79

1 500

87 335

81 3

0
0
4 358

4

0
0
1 981

19

35 285

35 2

0
0
24 352

24 3

30 653

30 6

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés",
2011-0034 ellátórendsz.önerő
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés",
2011-0034 ellátórendsz.önerő
2014.
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj
maradv.)

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a
Körös-szögben

11.

11.
4.

12.

17 2

4 053

40

0
0
21 041

21 0

0
1 230

12

Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP
3.1.1/B-11 önerő
13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb
pály.saját erő
49 539
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.
Hulladékszállító jármű besz.
Gyomaközszolg tőkeemelés
0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg.
Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy
út) tám.visszautalás
0
Fürdő hitelfelvét
15 000
Új Városháza kial. Maradvány költsége
4 197
Új városháza kial. Többletköltségei
3 000
Könyvtár kial.Selyem út 124.
5 000
Gépjármű beszerzés
3 500
Épületek energetikai felújítása
KEOP önerő (tám. 85%, max. 150
M Ft+500 M Ft)
72 197
Városi közint.komp.ép.energetikai
fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
Játszóterek kialakítása saját erő
5 000
Nyomda Múzeum tám-a
900
Felhalmozással kapcsolatos tartalék öszszesen:
376 302
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
463 637

370 7
452 1

463 637
463 637

452 1
452 1

10 519

105

10 519

10 5

Gyomaendrőd
Város Önkormányzat öszszesen:

4.

17 223

Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék
Általános tartalék

467. oldal

13 1

44 1
12

42

55 0

15 0

35

71 4

21 7
50

Tartalék mindösszesen

474 156

8. melléklet a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

468. oldal

2012. évi
eredeti
előirányzat

2013. évi terv

Módosított
előirányzat

2 724 214
821 415
0
0
3 545 629

2 729 684 2 722 425
708 551
793 093
0
0

2 483 006
23 769
332 129
706 725
0
3 545 629

2 096 664 2 152 716
42 000
45 203
825 415
854 961
474 156
462 638

3 438 235 3 515 518

3 438 235 3 515 518

462 6

2. Napirendi pont
1.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – praxisjog átadása dr. Macsári
Judit felnőtt háziorvosnak
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irént az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Képviselő-testület az 1. számú
felnőtt háziorvosi körzet működtetésével a Városi Egészségügyi Intézményt bízza
meg. Az Intézmény vállalkozás jellegű megbízási szerződéssel dr. Macsári Judit felnőtt
háziorvost bízta meg a tevékenység ellátásával. A szerződést 2013. június 30. napjáig
kötötték meg, mely szükség szerint hosszabbítható. Dr. Macsári Judit azzal a kéréssel
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az általa helyettesítéssel ellátott körzetet a későbbiekben önálló vállalkozó háziorvosként működtethesse. dr. Macsári Judit minden
feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy a praxisjogot megszerezze és a hatóságtól működési engedélyt kapjon, majd ezt követően az OEP finanszírozási szerződést kössön a
háziorvostan szakorvossal. Az ügyintézési határidők elhúzódása miatt szükséges már
a júniusi testületi ülésen döntést hozni a praxisjog átadásával kapcsolatban, hogy
2013. október 1. napjától dr. Macsári Judit terület ellátás kötelezettséggel feladatellátási szerződés keretében vállalkozó háziorvosként láthassa el a feladatot.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester elmondta, az előterjesztés két döntési javaslatot tartalmaz. Az első Dr. Macsári Judit háziorvossal előszerződés megkötéséről, míg a második a feladat-ellátási szerződés megkötéséről szól.
Felkérte a képviselőket, hozzák meg döntésüket a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Macsári Judit háziorvossal az 1. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/A. § (2) a) pontja alapján előszerződést köt az alábbi tartalommal,
és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert az előszerződés aláírására:
ELŐSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
(székhelye:
5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli Várfi András polgármester, (a
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Dr. Macsári Judit (születési helye, ideje: Szeghalom, 1980.
01. 25., an: Papp Emília Róza, lakcím: 5500 Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 14/2.) - a továbbiakban: háziorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő
1. számú felnőtt háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését
követő naptól, 5502. Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 208. §-a alapján a feladat-ellátási
szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év)
szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. Dr. Macsári Judit jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén
legkésőbb 2013. október 1. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 208. § (3)(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
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8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését
a Ptk. 208. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a
jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. október 1. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladatellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben
jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az
előszerződést a 310/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2013. …………….
…………………………….
Dr. Macsári Judit
háziorvos

………………………………..
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
A képviselő-testület a 2. döntési javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Várfi András polgármestert, hogy az 1. számú felnőtt háziorvosi praxisra a
praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi orvosi feladatok
területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Macsári Judit háziorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §
(1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Amennyiben Dr. Macsári Judit 2013. október 1. napjától vállalkozásban látja el az 1. számú körzet teendőit, vállalja Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónő foglalkoztatását.
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
szám alatti orvosi rendelő tárgyi minimumfeltételeinek biztosítása
Márjalaki József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Képviselő-testület felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet
(dr. Frankó Károly praxisa) átvételével és működtetésével kapcsolatos feladatokat lássa el.
Az Intézmény írásban jelezte, hogy az engedélyeztetés és egyéb ügyintézés folyamatban van, ennek határidős elindítása június 5-e volt.
Dr. Torma Éva jelezte továbbá, hogy Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető felmérte a Fürst Sándor utcán lévő rendelő tárgyi minimum feltételeit. A felmérésről készült költségvetési összesítő az előterjesztés mellékletét képezi. A jelenlegi felszerelés
egy része elavult és a rendelő is felújításra szorul, a rendelő tárgyi minimumfeltételeinek költsége összesen bruttó 2.094.840.-Ft.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a Képviselőtestület számára, hogy a kötelező feladat-ellátás zavartalan, folyamatos és megfelelő
szakmai színvonalú biztosítása érdekében a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi
rendelőjének tárgyi minimumfeltételeinek megteremtéséhez bruttó 2.094.840.-Ft önkormányzati támogatást nyújtson.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény által 2013. június 5. napján készített leltár
alapján a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi,
szakmai minimum feltételeinek biztosításához 2.094.840,- Ft önkormányzati forrást különít el a város 2013. évi költségvetésében a Működési tartalékba helyezett központosított támogatás terhére.
A 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
minimum feltétel biztosításához jóváhagyott összeg a működési tartalékok közül kerüljön átcsoportosításra a Városi Egészségügyi Intézmény
költségvetésébe.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai minimum
feltételeinek biztosításához kapcsolódó beszerzések lebonyolításával
megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött előszerződés módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 2013. februári
testületi ülésen kinyilvánította, hogy dr. Varga Edit Brigittával előszerződést kíván kötni a 8. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére. Dr. Varga Edit Brigitta az Önkormányzat segítségét kérte a tekintetben, hogy a praxisengedély kiadása iránti eljárás elhúzódása miatt az előszerződést szíveskedjen módosítani. A praxisengedély kiadására előreláthatólag július hónapban kerül sor, ezért az előszerződés hatályát célszerű lenne augusztus 31. napjáig meghosszabbítani.
Az Ügyrendi bizottság javasolja az előszerződés meghosszabbítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Edit Brigitta kérelmének helyt adva, a 2013. március 6. napján kötött előszerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés
módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Előszerződés
2013. I. módosítása
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
(székhelye:
5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli Várfi András polgármester, (a
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről dr. Varga Edit Brigitta (születési helye, ideje: Békéscsaba,
1983. 10.08., an: Sohneider Magdolna Anna) - a továbbiakban: háziorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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Előzmény:
A felek 2013. március 6. napján előszerződést kötöttek terület-ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A praxisengedély iránti eljárás elhúzódása miatt az előszerződés az alábbiakban
módosul:
1. A szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul:
„Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén
legkésőbb 2013. augusztus 31. napjáig a feladat-ellátási szerződés
megkötésére.”
2. A szerződés 9. pontja az alábbiakra módosul:
„Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. augusztus 31. napjáig
hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladatellátási szerződést kötnek.”
A felek által Gyomaendrődön 2013. március 6. 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 4 példányban készült és 1 számozott
oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. június ……
…………………………….
Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos

………………………………..
Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
PRÍMA-PROTETIKA Kft. kérelme ingyenes, nem finanszírozott ortopédiai
szakrendelés indításával kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a PRÍMAPROTETIKA Kft. írásban megkereste a Városi Egészségügyi Intézményt ingyenes, nem
finanszírozott ortopédiai szakrendelés indításával kapcsolatban. Az előre meghatározott időpontokban megtartandó rendelések egyik alapfeltétele a szolgáltatás lebonyolítására alkalmas helyiség bérleti szerződéssel történő átadása a Kft, mint szolgáltatást nyújtó cég részére. Az engedélyeztetési folyamat és annak minden felmerülő
költsége a PRIMA-PROTETIKA Kft-t terheli.
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A Városi Egészségügyi Intézmény véleménye szerint a Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám
alatti, dr. Varga Edit Brigitta felnőtt háziorvos által használt rendelőt – természetesen
a felnőtt háziorvosi rendelés rendelési idején kívül – lehetne az ortopédiai szakrendelés megtartása céljából a PRÍMA-PROTETIKA Kft. rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyrendi bizottság támogatta az intézmény véleményét, javasolja a képviselőtestületnek a döntési javaslatban foglaltak szerint dönteni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény intézményvezető főorvosának, Dr. Torma Évának a javaslata valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 9-12. §-a alapján a PRÍMA-PROTETIKA Kft. kérelmének helyt ad, hozzájárul a lakosság számára
ingyenesen igénybe vehető ortopédiai szakrendelés indításához, működtetéséhez azzal, hogy a szakrendelés indításának és működtetésének során felmerülő valamennyi költség a PRÍMA-PROTETIKA Kft-ét
terheli.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel
egyidejűleg felhatalmazza Várfi András polgármestert a szakrendelés
indításával és működtetésével kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására, a szükséges hozzájárulások beszerzésére, a szerződés-tervezet
előkészítésére, a szerződés ellenjegyzésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakrendelés indításával és működtetésével kapcsolatos egyeztető eljárás
lefolytatása után felhatalmazza Dr. Torma Éva intézményvezető főorvost a bérleti szerződés megkötésére, azzal, hogy a bérleti szerződés
megkötéséről az azt követő képviselő-testületi ülésre számoljon be.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A 251/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozat visszavonása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a május 30-i ülésen a dr. Békés
Fogszakorvosi Bt. 3. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződése is
módosításra került, mert az abban rögzített rendelési idő eltért a 2013. május 8-án
kiadott működési engedélyben megjelölt rendelési időtől.
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A testületi ülést követően a működési engedélyt kiadó egészségügyi hatóság megküldte a hivatal részére a 2013. május 8. napján kiadott működési engedély kijavításáról szóló végzését, melyben a 2012. december 28. napján megkötött szerződéssel
megegyező módon „Hétfő 08:00-tól 16:00-ig” rendelési időt, „Hétfő 09:00-tól 16:00ig” rendelési időre javította ki.
Ezt követően a Szolgáltató telefonon arról tájékoztatta hivatalt, hogy tévesen szolgáltatott adatot az egészségügyi hatóság felé, a feladat-ellátási szerződésben szereplő
rendelési idő szerint látják el feladatukat a 3. számú fogorvosi körzetben, ezért nincs
szükség a 2012. december 28. napján aláírt szerződés módosítására.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt ad, a dr. Békés Fogszakorvosi
Bt-vel a 3. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés
módosításáról szóló 251/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozatát visszavonja,
mivel a rendelési idő a 2012. december 28. napján aláírt szerződés
alapján visszaáll az alábbi időpontokra:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
Határidő: azonnal
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma
11 fő./
7. Napirendi pont
Nyári napközis ellátás biztosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az Önkormányzat a
Gyomaendrődi Tankerület közreműködésével nyári napközit szervez 6-14 éves korú
gyermekek számára. A napközis foglalkozások iránti igények felmérését követően,
azok eredményeit tekintetbe véve az a döntés született, hogy a nyári napközi keretein
belül 2013. július 1. és július 26. között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz biztosítva a
gyermekek számára a felügyelet. A nyári napközi fő helyszíne a Katona József Művelődési Központ, de a programok függvényében további helyszínek lennének még a
Városi Könyvtár, a Liget Fürdő, a Sportcsarnok, a Sportpálya, a Tájház, valamint a Képtár is.
476. oldal

A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési díjat kell előzetesen
fizetniük a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának pénztáránál. Ez 1-4. osztályos gyermekek számára 368,- Ft/nap/fő, 5-8. osztályos gyermekek számára 419,Ft/nap/fő.
A gyermekek felügyeletének biztosításához nem szükséges pedagógiai végzettség,
ezt a feladatot két fő közfoglalkoztatott személy fogja ellátni. Kiválasztásuk során elsődleges szempont volt, hogy gyermekek felügyeletével, nevelésével kapcsolatos
munkatapasztalatuk legyen. A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek az oktatási vagyon működtetésére megtervezett dologi kiadások terhére
biztosíthatók.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2013.
július 1. – 2013. július 26. közötti időszakban.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
2013/2014-es tanév Iskolatej program költségeinek támogatása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a KIK Gyomaendrődi Tankerületének igazgatója azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához,
hogy az önkormányzat a Tankerület által fenntartott általános iskolák részére biztosítani kívánt iskola tej program költségeihez támogatást nyújtson.
2013. gazdasági évben Gyomaendrőd város általános iskolai ellátásának támogatása
50% lehet. 2013/2014-es tanév tekintetében a kötelezettségvállalás várhatóan az
alábbiak szerint alakulna:
- Kis Bálint Általános Iskola: (503 fő * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * 2dl tej illetve joghurt átlagára 64,45 Ft) * 50% = 1.750.591 Ft
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium: [(381 fő – 28 fő csárdaszállási tanuló) * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * 2dl tej illetve joghurt átlagára 64,45 Ft] *
50% = 1.228.546 Ft
Kedvező elbírálás esetén a Tankerület az előnyös feltételeket biztosító, előfinanszírozást vállaló szállítóval, a Happy Tejtermék Kft-vel kötne szerződést.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén az
előterjesztés tárgyalása során keresték annak a lehetőségét, hogy önkormányzatunk
részt tudjon venni a programban.
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A bizottság megvizsgálta, hogy az iskolatej programban való részvétel költsége milyen arányban terheli az ezévi illetve a 2014. év költségvetését:
2013. évben a Kis Bálint Általános Iskola esetében 729.413 Ft, míg a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium 511.894 Ft biztosítására lenne szükség.
Az összeg forrása az oktatási vagyon működtetésére tartalékba helyezett keret lehetne.
2014. évben összesen 1.737.830.-Ft-ra lenne szükség, melyet be kellene tervezni a
2014. év költségvetésébe.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztés megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy
javasolja az iskolatej programhoz való csatlakozást azzal, hogy más beszállítóval is
tárgyalást kell folytatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Csárdaszállás Község Önkormányzata olyan döntést hozott a témában, hogy amennyiben a
gyomaendrődi testület elfogadja a programhoz való csatlakozást, úgy ugyan azokkal
a feltételekkel ők is biztosítják a csárdaszállási gyerekeknek a saját erő forrását.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az 1.
döntési javaslatról szavazzanak, amely szerint támogatják az iskolatej programhoz
való csatlakozást azzal, hogy több beszállítóval lefolytatott tárgyalást követően a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó szállítóval kötnek szerződést.
A képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013/2014-es tanévben támogatja a Tankerület által fenntartott általános iskoláinak részére biztosítani kívánt iskolatej program költségeit, azzal, hogy több beszállítóval lefolytatott tárgyalást követően a
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó szállítóval köt szerződést.
A 2013/2014-es tanév iskolatej programjának 2013. költségvetési évet
érintő költsége 1.241.307.-Ft összegben az oktatási vagyon működtetésére tartalékba helyezett keret terhére biztosítható, mely a soron
következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön beépítésre.
Az iskolatej program 2014. költségvetési évet érintő költsége
1.737.830.-Ft összegben a 2014. év költségvetés tervezésekor kerüljön
figyelembevételre.
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
Óvodák nyári nyitva tartása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Képviselő-testületet az óvodák
nyári nyitva tartásáról. A zárva tartás megtervezésékor az óvodavezetők felmérték a
szülői igényeket és ennek megfelelően döntöttek arról, hogy a Vásártéri Szivárvány
Óvoda július 29-től augusztus 23-ig szünetelteti a nyitva tartást. Ezen idő alatt igény
szerint felügyeletet biztosítanak intézményen belül. A Selyem úti óvoda július 22-től
augusztus 20-ig lesz zárva, igény esetén itt is biztosított a felügyelet. A Tulipános
óvoda pedig július 15-től augusztus 23-ig lesz zárva, ezen idő alatt a Selyem úti óvoda fogadja a gyerekeket.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fentiek szerint vegye
tudomásul az óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetését.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák nyári nyitva
tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Nyitva tartás szüneAz ellátást
tel
igénylő gyermekeket fogadó óvoda
Vásártéri –
július 29-től
Az óvoda nyitva tartása részleSzivárvány
augusztus 23-ig
ges, ezen idő alatt igény szerint
Óvoda
felügyeletet biztosítanak az intézményen belül.
Selyem úti - július 22-től
Az óvoda nyitva tartása részleGyermekliget augusztus 20-ig
ges, ezen idő alatt igény szerint
Óvoda
felügyeletet biztosítanak az intézményen belül.
Tulipános
július 15-től
Selyem úti – Gyermekliget ÓvoÓvoda
augusztus 23-ig
da
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelybővítésének véleményezése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Gyomaendrődi Tankerületének
igazgatója tájékoztatta Önkormányzatunkat a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
intézményátszervezésével, telephelybővítésével kapcsolatban és ehhez, mint működtető beleegyezését kérte. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Kner Imre Gimnázium és Kollégium, valamint a Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat intézményekre vonatkozóan az átszervezések I. ütemének felterjesztése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eljárásrendjének és a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.
Az átszervezés II. ütemében a törvényes működés biztosítása érdekében a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelybővítést kezdeményez a Kis Bálint Általános
Iskola Hősök útja 45-47. sz. alatti valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium Csárdaszállás, Arany János utca 2. sz. alatti általános iskolai feladat-ellátási
helyeire vonatkozóan.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a 2012/2013-as tanév kezdetétől folytat
művészeti oktatást a fent említett feladat-ellátási helyeken annak ellenére, hogy azokat a 2012. december 31. napjáig hatályos alapító okirata nem tartalmazta.
A telephelybővítésre vonatkozó átszervezés nem jelentene többletterhet sem a tanulóknak, sem a szülőknek, sem pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Művészeti
iskola telephely bővítését.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének
h) pontja alapján támogatja a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
telephelybővítését, a Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,
Hősök útja 45-47. sz. alatti valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Kollégium 5621 Csárdaszállás, Arany János utca 2. sz. alatti
általános iskolai feladat-ellátási helyeire vonatkozóan.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
KIK fenntartású oktatási intézmények névhasználatának véleményezése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, a Tankerület fenntartásában lévő köznevelési intézmények hivatalos elnevezése a törvény erejénél fog-
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va az alábbiak szerint módosult, melyhez az Önkormányzat, mint működtető véleményezését kérte.
A Kis Bálint Általános Iskola új neve Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola, a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium új neve Gyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium és Kollégium, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya új neve Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya új neve Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat, és a Városi Alapfokú Művészeti Iskola új neve Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a testületnek, hogy támogassa az intézmények hivatalos elnevezésének módosulását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi
Tankerületének fenntartásában lévő közoktatási intézmények hivatalos elnevezésének módosulását az alábbiak szerint:
1. Kis Bálint Általános Iskola
Új név: Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
2. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Új név: Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium
3. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Új név: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
4. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya
Új név: Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat
5. Városi Alapfokú Művészeti Iskola
Új név: Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Beszámoló az oktatási intézmények működtetéséről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az oktatási vagyon működtetésének ez évi tapasztalatairól az áprilisi ülésén kapott legutóbb tájékoztatást a Képviselő481. oldal

testület. Jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak legfontosabb eseményei kerültek összegzésre.
Felkérte Toldi Balázs alpolgármester urat, hogy röviden tájékoztassa a testületet, hogy
mi is történt eddig az iskolák vonatkozásában.
Toldi Balázs alpolgármester kiemelte, hogy megtörtént az irodaszer beszerzésre a
pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok elbírálása, az eredményhirdetés, majd a szerződéskötés. A vegyi anyagok beszerzésére is kiírták a pályázatot, ennek eredményhirdetése július elején várható.
Fontos még, hogy az elmúlt évben a két általános iskola által elnyert pályázat támogatása most került átutalásra önkormányzatunkhoz, melynek összege 7.061.097 Ft.
Ezen összeget célszerű az oktatási vagyon működtetésére tartalékba helyezni. A
2013-as évet terhelő kiadásokra éves szinten 62 millió Ft lett betervezve költségvetésünkbe, melyből a vizsgált időszakban megközelítően 20 millió Ft lett felhasználva. Az
időarányos alatt van az eddigi felhasználás. Az elmúlt évről áthúzódó költségekre 14
millió Ft lett betervezve, mely teljes egészében felhasználásra került.
A takarításra, karbantartásra a Zöldpark Nonprofit Kft-vel van együttműködési szerződés. A szerződés mellékletét képezi egy eljárásrend, ami az intézményekkel közösen lett kialakítva, ami a karbantartási és egyéb munkák végzéséhez kapcsolódó feladatokat tartalmazza.
Várfi András polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket elsőként a beszámoló elfogadásáról
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási intézmények működtetéséről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester az oktatási intézmények 2012. évben lezárult pályázataihoz kapcsolódó plusz támogatás költségvetési rendeletbe történő beépítéséről
kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási intézmények 2012. évben lezárult pályázataihoz kapcsolódó
7.061.097 Ft összegű támogatást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési tartaléka (oktatási vagyon működtetésének dologi tartaléka) közé helyezi. A költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a kapott támogatás összege kerüljön beépítésre a
2013. évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló törvény írja elő a települési önkormányzatok számára. HEP helyzetelemzésből
és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el, kétévente felülvizsgálja. Elkészítésének szempontjait egy kormányrendelet tartalmazza. Az esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez a Türr István
Képző és Kutató Intézet mentori segítséget és képzést nyújtott, amelyet minden önkormányzat ingyenesen vehetett igénybe. A mentorállást önkormányzatunk igénybe
vette és ennek megfelelően készítette el a helyi esélyegyenlőségi programot.
Fontos hangsúlyozni, hogy a települési önkormányzat az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha e törvény rendelkezéseinek megfelelően hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A HEP elfogadásának határideje 2013. július 1.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a program elfogadását.
Dr. Csorba Csaba jegyző két elírásra hívta fel a testület figyelmét. Az egyik a védőnői
álláshelyek száma évek óta 7 fő, jelenleg mind a 7 álláshely be van töltve.
A másik elírás a 72. oldalon a település állandó népességéből 52 % a nők száma 7440
fő, a településen az aktív korú nők száma 5290 fő.
Kérte a képviselőket, hogy ezekkel a pontosításokkal fogadják el a helyi esélyegyenlőségi programot, amivel elindul annak vitája.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
A Békés Megyei Kormányhivatal kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Békés Megyei Kormányhivatal a Gyomaendrődi Járási Hivatalnak helyet adó Szabadság tér 1. szám alatti épület külső homlokzatának felújítását végzi. A tervezett felújítási munkálatok magában foglalják a vakolat és a bádogozás javítását, valamint a
teljes ÉNY-i és DNY-i homlokzat felületének festését. A Kormányhivatal 2013. május
6-ai tájékoztatása alapján ezen munkálatok elvégzése bruttó 4.585.430 Ft-ba fog kerülni. A Kormányhivatal teljes egészében vállalta a felújítás költségének viselését.
Az önkormányzat felé érkezett megkeresésükben a Békés Megyei Kormányhivatal
jelezte, hogy a homlokzat felújítási munkáinak megkezdése után szembesültek azon
ténnyel, hogy az épület a vártnál rosszabb állapotban van, így az eredetileg tervezett
felújítási költséghez képest többletráfordítást fog igényelni.
A külső homlokzat mellett az épület belső terében is jelentős felújítások történtek,
mely magában foglalta a Díszterem rekonstrukcióját is. A Kormányhivatal mintegy 6
millió Ft-ot költött az épület Dísztermére.
A Díszterem és a homlokzat felújításának magas költsége miatt a Kormányhivatal kéri
az Önkormányzatot a felújítási költségek hozzájárulásához 4 millió Ft összegben.
A Kormányhivatal által kért 4 millió Ft összegű költségátvállalással szemben az előterjesztők 2 millió Ft biztosítását javasolják a baleset-és életveszély elhárítását szolgáló
munkálatok elvégzéséhez.
A Pénzügyi bizottság 1 igen és 3 tartózkodás mellett nem javasolja támogatni a Szabadság tér 1. szám alatti épület felújítási munkáit.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, mit jelent az, hogy életveszély elhárítását
szolgáló munkálatok elvégzésére van szükség, mikor az épületet jó műszaki állapotba
adták át a Kormányhivatalnak.
/Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járás Hivatal hivatalvezetője válaszolva elmondta, az
Északi oromzaton januárban leszakadt a gipszstukkó, aztán leszakadt az épület sarki
részén is, ezért volt hónapokig elkerítve ez a szakasz.
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Majd a hó olvadásával a főbejáratnál is újabb vakolat leszakadás volt. Az épület felújításának megkezdésekor a vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy az egész gipszstukkó lóg
a levegőben. Ez az épület 1889-ben épült, nem tudni, hogy az időközi felújításkor ehhez a részhez valaha is hozzányúltak- e. Információi szerint ez indokolta az életveszély
elhárítását. Július közepén méltó pompájában fog díszelegni ez az épület, mályva színezetet kap, csont fehér és hófehér díszítéssel. A díszterem alkalmassá lett téve arra,
hogy városi és hivatali ünnepségek, rendezvények rendezésére alkalmas legyen. Folyamatosan esküvők színtere. Gyönyörködhetnek a Corini képekben, méltó feltételek
között házasulhatnak a párok. Tisztelettel megköszöni, amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy anyagilag hozzájárul az épület felújításához.
Várfi András polgármester megjegyezte, örül annak, hogy Gyomaendrődön gyarapodott a Corini képek száma. Véleménye szerint a 2 millió Ft felfogható egy gesztusként is, mert ez az épület itt marad a városban, a város és a járáshoz tartozó települések lakóit szolgálja. Kérte, hogy szavazzák meg ezt az összeget.
Andó Ágnes hangsúlyozta, a Corini képek száma nem gyarapodott, hanem a Kormányhivatal letéti szerződést kötött a Városi Képtárral és így láthatóak ezek a képek a
díszteremben.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Járási Hivatalnak helyet adó, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti épület külső homlokzatának felújítására nem
biztosítja az önkormányzati hozzájárulást.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Magyar Államkincstár figyelem
felhívása alapján Hivatalunk megvizsgálta a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát és megállapította, hogy az alapító okirat módosítása szükséges, mert a szakfeladatok felsorolása között szerepel két olyan szociális feladat ellátása, melyet 2013.
január 1. napjától a járási hivatalok látnak el, ezek az időskorúak járadéka és az ápolási díj alanyi jogon.
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Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslatban foglaltak szerint dönteni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4.1. pontjában „Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása” szövegrészből törlésre
kerül az alábbi szakfeladat szám, és szakfeladat megnevezés:
882112
882115

Időskorúak járadéka
Ápolási díj alanyi jogon

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
Várfi András polgármestert, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy
az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Start Szociális Szövetkezet Alapítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, a szociális szövetkezet alapítására már szeptemberben be
lehet nyújtani a pályázatot uniós forrásokra. A szociális szövetkezet fogalmi meghatározása szerint olyan szervezet, melynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. A szociális szövetkezetben befektetői tag csak önkormányzat vagy karitatív szervezet lehet. Befektetői tagok száma nem haladhatja meg a 10
%-ot. Befektetői részjegyek névértéke nem haladhatja meg a 30%-ot.
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Alapítással és nyilvántartásba vétellel járó díjak összege 200.000 Ft, melynek forrásául
a közcélú foglalkoztatás dologi költségeiből rendelkezésre álló összeget lehet kijelölni.
A Városfenntartó bizottság javasolja a start szociális szövetkezet megalapítását.
A szövetkezet koncepciójából kiemelte, a mezőgazdaságot, növénytermesztést. A
koncepcióban tévesen szerepel az, hogy az önkormányzatnak van közel 200 hektár
szántója, legelője, ugyanis ez közel 500 hektárt tesz ki. Ekkora területen virágzó mezőgazdasági tsz-ek működtek még 25 évvel ezelőtt. Az 500 hektárból jelenleg 23.5
hektárt használnak. Az uniós pályázatokból a szociális szövetkezetet fel lehetne gépesíteni olyan szintre, hogy az összes 500 hektárt művelésbe tudnák vonni. Ennek a területnek csak a földalapú támogatása 30 millió Ft lenne.
A másik kiemelést érdemlő pillér az önkormányzati tulajdonú holtágak. Mint tudjuk a
Körösi Halászati Szövetkezet halászati joga lejár 2014. december 31-el. Amennyiben a
szociális szövetkezet kézbe tudja venni ezeket a holtágakat, azokat olyan szintre tudja
fejleszteni, mint a Hármas –Körös jobb partján lévő egyesületi kézben lévő holtágak.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a szociális szövetkezetet mindenképpen
meg kell alakítani. Az egy jó munkalehetőség. Jelenleg a városban 300 fő van közfoglalkoztatásban, akik a minimálbér alatti jövedelemmel rendelkeznek. A 300 fő az első
évben nem lesz mindegyik szövetkezeti tag. 30-40 fő lehet a tagok száma, de ha fejlődik a szövetkezet évente mindig több lehet és 3-4 év múlva akár 100 embernek is
biztos megélhetést adhat. Jelentős állami támogatások vehetők igénybe, és más támogatásokra is számíthatunk.
Arnóczi István János képviselő emlékeztetett, hogy Gyomaendrőd mindig is a szövetkezetek városa volt, példaként említette az Encit. De említhetjük a Takarékszövetkezetet, amely az ötödik legnagyobb szövetkezet az országban. A szövetkezetnek
hagyománya van a városban, és reméljük támogatói is vannak. Említett a GYÜSZ-TE
kiadványából.
Ha csak 8 családnak tudnak megélhetést adni, már megérte, és nekünk nem kerül
semmibe.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, a szövetkezet szakmai vezetése hogyan lesz megoldva, mitől lesz nyereséges a szövetkezet. Az előterjesztésben szereplő
koncepció nem tér ki azokra a szakmai részletekre, amiből biztosítottnak látszik, hogy
ez a szövetkezet működni fog. Ki lesz a vezetője, szakmai irányítója a szövetkezetnek.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, pályázni csak akkor lehet, ha van szövetkezet. Szeptember 1 és október 1 között lesz egy rövid határidejű pályázat, amikor
TÁMOP pályázat keretében lehet pályázni. Csak azokat a tevékenységeket vinnék a
szövetkezetbe, amelyek profitot termelnek – növénytermesztés, esetleg tejfeldolgozás, és a betonelem gyártás. A szakmai irányításra meg van a megfelelő ember.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a szociális szövetkezet fogja eldönteni
a tevékenységeket és a menedzsment kérdését.
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A szövetkezeti törvény egyik legnagyobb jelentősége az önszerveződés. Akik részjegyet jegyeznek azok fogják a szövetkezet programját meghatározni. Az előzetes
megbeszélés során a 7 személy biztosított, akik majd azt a tevékenységet jelölik ki,
amiből legalább az önfenntartás biztosítható. Kezdetben nyereséget nem fog termelni. Lényeges, hogy a személyes munkavégzés nem csak munkaviszony keretében lehetséges, tehát aki a szövetkezetnek a tagja, az egyidejűleg máshol munkaviszonyban
lehet. Kezdetben a szövetkezet működése a jövedelem kiegészítésről fog szólni. Ez
azért lényeges, mert másként nem lehet ösztönözni, hogy a tagok a minimálbértől
magasabb összegű juttatásban részesüljenek. Egy erős képzési programmal kell, hogy
induljon, és az önfenntartást kell megcélozni. Ebben az esetben az önkormányzat a
kereteket teremti meg, mert ezek nélkül a szövetkezet nagy hátránnyal tudna csak
elindulni – a fenntartása kerülne veszélybe. A szövetkezetben részjegy arányosan történik a szavazás. Az önkormányzat, mint befektető venne részt 10.000 Ft -2 db 5.000
Ft-os részjegy- lejegyzésével.
A szövetkezet létrehozásának, megalapításának nagy kockázata nincs, mert azok az
önkormányzati vagyontárgyak, amit használni kívánnak, azok nem kerülnek a szövetkezet tulajdonába. Ha felfejlődik a szövetkezet és valóban a helyi termék előállítása és
a helyi piac megteremtődik, akkor valóban jól kapcsolódhat a helyi turizmushoz, idegenforgalomhoz, adott esetben a GYÜSZTÉ-hez.
A szövetkezet segítheti a város közfoglalkoztatását, kitörési pontot jelenthet azok
számára, akik a közfoglalkoztatásban jól dolgoznak, jövedelem kiegészítési lehetőséget biztosíthat számukra. Természetesen az önkormányzatnak a közfoglalkoztatásról
a jövőben is gondoskodni kell, mivel az egy kötelező önkormányzati feladat.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, nincs a szociális szövetkezet létrehozása
ellen, de ebből az előterjesztésből nem szavazná meg, hogy az önkormányzat abban,
mint befektető tag részt vegyen. Az a koncepció, ami mellékletként becsatolásra került véleménye szerint egy nem átgondolt, előkészített anyag. Ha tényleg komolyan
gondolják ezt a szövetkezetet, akkor akár egy rendkívüli ülés keretében a későbbiekben is beszélhetnek, konkrétan meghatározva, hogy mit is szeretnének csinálni ebbe
a szövetkezetbe.
Javasolta, hogy ha mód és lehetőség van rá, vegyék le napirendről és később egy
komolyabb előkészítés után tárgyaljanak róla.
Dr. Csorba Csaba jegyző pontosításként hangsúlyozta, a szociális szövetkezet tevékenységi körét a szövetkezet tagjai határozzák meg. A tevékenység meghatározásának vagy részese az önkormányzat vagy nem. Abban az esetben részese, ha befektetői részjegyeket jegyez, melynek mértéke 10.000 Ft. Ha ennyi pénze nincs az önkormányzatnak kockáztatni, akkor nagy probléma van abban a szándékban, hogy valóban segítse és megteremtse azt a feltételrendszert, amiben néhány ember, aki szövetkezeti taggá válik és hajlandó többet dolgozni azért, hogy a saját jövedelmét kiegészítse. Más célja nincs ennek a szövetkezetnek. Azok a tevékenységek, melyek a
mellékletben szerepelnek, csak lehetőségek, hogy az abban részt venni kívánók milyen lehetőséget látnak abban, hogy a saját tevékenységükkel eredményeket érjenek
el. Mindenképpen tiszteletben kellene tartani azoknak az embereknek a gondolatát,
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akik ezt felvállalják, és lehetőséget látnak ebben. Az önkormányzatnak más kockázata
nincs, mint, hogy a 10.000 Ft és a szövetkezet bejegyzésével, alapításával járó költségeket, ami 200.000 Ft, elveszíti. Mint a fentiekben is elmondta, mivel a szövetkezetnek
nincs vagyona, ezért nincs olyan vagyoni kockázata a szövetkezet létrehozásának, ami
miatt hátrány érheti az önkormányzatot.
Arnóczi István János képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy a 2006 évi X. törvény
rendelkezik a szociális szövetkezetekről. Ajánlotta mindenkinek áttanulmányozni.
Egyenlőre a testület részéről egy elhatározás kell arról, hogy megadják-e a lehetőséget a szövetkezet megalapítására. Amennyiben igen, úgy akár a képviselők egyénileg
is lehetnek a szövetkezetnek a tagjai, ha megvásárolják a részjegyet, és akkor már lesz
beleszólásuk abba, hogy a szövetkezet milyen tevékenységet folytasson.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, támogatja a szövetkezet létrehozását, de
azért javasolta most levenni napirendről, mert a döntés előtt szeretné látni, hogy kikkel, hogyan és miként történne a működése, és milyen hozadéka lesz főleg az önkormányzat tekintetében. A jelen előterjesztés alapján viszont nem tudja támogatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, több tízmillió forintos tevékenységről,
adott esetben befektetésről van szó. A befektetés a szövetkezet esetében pótbefizetés útján történhet. Amennyiben a pótbefizetést a szövetkezeti tag nem teljesíti, úgy a
szövetkezeti tagsága megszűnik. Ugyan ez vonatkozik az önkormányzatra is. Tehát,
amikor a közgyűlés úgy határoz, hogy a pótbefizetést rendeli el, akkor az önkormányzat minden esetben felülvizsgálhatja, hogy teljesíti-e a pótbefizetést, vagy nem. A
szövetkezet nem úgy működik, mint egy gazdasági társaság. Mindenki egy szavazattal rendelkezik, ennek megfelelően bár mikor kiléphet a szövetkezetből. A döntéshozói fórum pedig a közgyűlés, aki eldönti, hogy milyen tevékenységre vállalkozik, milyen gazdasági számítások szerint kezdi meg a tevékenységét. Amikor létrejött a szövetkezet, majd az önkormányzat is eldönti, hogy a tevékenység folytatásához esetlegesen szükséges feltételeket a szövetkezet rendelkezésére bocsátja, vagy nem. Ennek
a rendszernek már most vannak olyan feltétel rendszerei, amelyek már jelenleg az
önkormányzat birtokában vannak, vagy jogszabályi változások miatt megkapja rá a
lehetőséget - utalt itt a halászati törvény változására.
A jelen előterjesztésben egyenlőre annyi van, hogy az önkormányzat 210.000 Ft-al
támogatja azt a lehetőséget, hogy létre jöjjön egy önszerveződésen alapuló szervezet.
Többletforrást az önkormányzat költségvetésében nem jelent, hanem a közfoglalkoztatásra elkülönített előirányzatból történik a biztosítása. Azok a közfoglalkoztatásban
résztvevők talán megérdemelnek annyit, hogy az önkormányzat lehetőséget ad számukra egy olyan szervezetnek a létrehozására, amit aztán ők eldöntenek, hogy megtudják-e tölteni tartalommal, vagy nem.
Nagyné Perjési Anikó képviselő értelmezése szerint a szövetkezet úgy működne,
hogy megalapítják a szövetkezetet, melynek tagja lesz az önkormányzat. Utána, ha a
szövetkezet bármilyen tevékenységet kitalál, hogy azt el szeretné kezdeni, ahhoz az
alaptőkét a tagoknak kell összetenni.
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Tehát ha ez így van, akkor az alapítás most 210.000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak,
de utána a részjegyeink arányában az alaptőkét bele kell, hogy tegyék. A szövetkezet
nyilván nem fog működni, ha az önkormányzat nem támogatja. Számára továbbra is
kérdés, van-e elképzelés arra, hogy mit fog tenni a szövetkezet, ahhoz milyen alaptőkére van szükség, miből lesznek a fizetések kifizetve, stb.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, önkormányzati szerepvállalás nélkül megalakulhat-e a szövetkezet, és ha igen, a későbbiekben az önkormányzat be tud-e csatlakozni, amikor már azt látjuk, hogy a szövetkezet elindult.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, igen az önkormányzat nélkül is megalakulhat. A szociális szövetkezetbe nem alaptőkét kell tenni, hanem lehetőséget kell
biztosítani. Például az önkormányzat biztosítja a földművelés lehetőségét. A szövetkezeti tagság egy sajátos jogviszony, melynek lényege, hogy nem a munka törvénykönyve szerinti szerződést kell kötni, hanem a személyes közreműködés alapján járó
javadalmazás a szövetkezeti törvényben meghatározottak szerint történne. Tehát
semmi nem tiltja azt, hogy ha valaki munkaviszonyban áll, az szövetkezeti taggá váljon, és személyes közreműködést végezzen, úgy hogy amellett megtartsa munkaviszonyát.
Toldi Balázs alpolgármester felvetette, ha földet adnak bérleményként a szövetkezetnek, a megtermelt nyereség a szövetkezetnél fog lecsapódni, illetve más olyan tevékenységek finanszírozására fog fordítódni, ami nem nyereséges. Ez felvetheti azt a
kérdés, hogy ha nem viszik be a földet a szövetkezetbe, hanem más módon működteti, akkor az ott képződő nyereség közvetlenül lehetne az önkormányzat bevétele,
kiegészítve a helyi adóbevételeket.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, ha az önkormányzat a szövetkezet használatába
adja a földet, úgy a földhasználat ellenértékét vagy bérleti díj formájában kéri a szövetkezettől, vagy a nyereségből részesül, vagy ezt az összeget ott hagyja a szövetkezetnél, annak fejlesztésére, más tevékenység folytatására.
Meg kívánta jegyezni, hogy a földterület, amit az önkormányzat közfoglalkoztatásban
hasznosít nagy nyereséget nem produkál.
Nagyné Perjési Anikó képviselő nehezen tartotta elképzelhetőnek, hogy valaki a főállásban végzett munkája után megy és végzi a szövetkezeti tevékenységeket – földet
művel, állatokat gondoz, stb. Véleménye szerint ezt csak alkalmazottakkal lehet megoldani, vagy főállású tevékenységként.
Várfi András polgármester emlékeztetett a háztáji korszakra, amikor az élelmiszer
termelésnek a mezőgazdaságnak 46 %-át a háztájiban állították elő.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a fent említett sajátos jogviszony lehetőséget
teremt arra, hogy a 6 órás közfoglalkoztatotti jogviszony után a szövetkezeti tag elvégezze azt a tevékenységet, amivel többlet jövedelemhez juthat, megélhetési lehe490. oldal

tőségét kiegészítheti. Mindehhez meg kellene adni a lehetőséget az abban tenni akaróknak.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint az önkormányzat nem
veti el szociális szövetkezet megalapítását, de leveszi a jelen ülés napirendjéről és későbbi időpontban tárgyalja, ha a felmerült kérdések letisztulnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, szeptemberben megnyílik a pályázati lehetőség a szociális szövetkezetek számára. Mivel július hónapban ülés szünet van, egy
hónap alatt nem fogják tudni a szövetkezetet bejegyeztetni, így le fognak maradni a
pályázati lehetőségről.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint nem kellene a részletekben elveszni,
hanem a lehetőséget kellene megragadni. Ezzel ugyanis a földjeinket, holtágainkat
saját kézbe tudnánk venni, és pályázati lehetőségeket tudnánk kihasználni. Ez a fejlődés egyik lehetősége.
Toldi Balázs alpolgármester igen is fontosnak tartotta, hogy lássák a részleteket.
Most mondhatják azt, hogy az alapítás csak 210.000 Ft, de nem tudjuk, hogy a tárgyi
feltételek megteremtéséhez még mennyi pénzre lesz szükség. Azzal, hogy megalapítják a szövetkezetet, még nem teremtenek munkahelyet.
/ Toldi Balázs alpolgármester és Lehóczkiné Timár Irén képviselők elhagyták az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő. /
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint azt kell eldönteni, akarják-e ezt a
szociális szövetkezetet, vagy nem. Adunk-e 10-15 embernek lehetőséget arra, hogy
munkahelyet kapjon, vagy nem. Ha húzzák az időt a pályázati lehetőségről lemaradunk.
/ Toldi Balázs alpolgármester visszajött, távozott az ülésteremből Fülöp Zoltán és
Márjalaki József képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő./
Dávid István hangsúlyozta, a Munkáspárt együtt a Jobbikkal támogatja a szociális
szövetkezet megalakítását. Kérte a képviselőket szavazzák meg ezt a munkahelyteremtő lehetőséget.
Szünet: 18.21-18.37-ig
Várfi András polgármester a szünetet követően megkérdezte, hogy van e valakinek
kérdése, észrevétele?
Toldi Balázs alpolgármester módosító javaslatot terjesztett elő. A módosító javaslat
eleje megegyezik a döntési javaslattal, mely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint befektető tag részt kíván venni a Gyomaendrődi Start
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Szociális Szövetkezet alapításában. A lejegyezni kívánt szövetkezeti részjegy mértéke
10.000,-Ft azaz Tízezer Forint. A Képviselő-testület a szociális szövetkezet alapításával
járó költségeket, melynek összege 200.000,-Ft azaz kétszázezer forint támogatásként
biztosítja. A szövetkezet további működésével kapcsolatban illetve a folytatandó tevékenységekkel illetve az azokhoz szükséges tárgyi eszközök biztosításával kapcsolatos költségek vállalásával kapcsolatban minden egyes döntéshez testületi jóváhagyás
szükséges.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez magától értetődő. Így bejegyezhetővé válik a szövetkezet. Ez az utolsó módosító indítvány, kérte, hogy erről szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint befektető
tag részt kíván venni a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezetet alapításában. A lejegyezni kívánt szövetkezeti részjegy mértéke 10.000 Ft, azaz Tízezer
Ft. A Képviselő-testület a szociális szövetkezet alapításával járó költségeket,
melynek összege 200.000 Ft, azaz Kétszázezer Ft, támogatásként biztosítja.
A Képviselő-testület a részjegy jegyzés, valamint az alapítással járó költségek
biztosítására vonatkozó támogatás forrásául a közcélú foglalkoztatás dologi
kiadásaira elkülönített összeget jelöli ki.
A szövetkezet további működésével, a folytatandó tevékenységekkel és az
azokhoz szükséges tárgyi eszközök biztosításával kapcsolatos költségek vállalásával kapcsolatban minden egyes döntéshez testületi jóváhagyás szükséges
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapítás során a Képviselő-testület határozatának megfelelően járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat
tegye meg.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester hozzátette, így elindulhat Gyomaendrődön a Start Szociális Szövetkezet, örül neki, mivel először 30-40 de lehet hogy pár éven belül akár 100
család megélhetését is fogja biztosítani.
/Arnóczi István János távozott az ülésteremből jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Várfi András polgármester elmondta, ahogyan az ülés elején is jelezte, a 2. Napirendi
pontot akkor tárgyalja a Képviselő-testület, amikor megérkezik Dr. Polyák Zsolt r. ezredes úr, aki egyéb elfoglaltsága miatt mégsem tud az ülésen részt venni, azonban
megérkezett Oltyán Sándor r. alezredes a Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője, vala-
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mint Paraizs Tamás rendőr parancsnok, így a 2. Napirend tárgyalására térnek, azt követően kerül sor az igazgatói pályázat véleményezésére.
2. Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Paraizs Tamást, hogy ismertesse, illetve egészítse
ki beszámolóját.
Paraizs Tamás parancsnok ismertette, hogy a beszámolóját igyekezett úgy elkészíteni, mint az elmúlt években, hogy egy áttekintő képet nyújtson a település közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről illetve a rendőrőrs tevékenységéről. Két dolgot emelt ki a
beszámolóból. Az összesítő táblázatban, ahol a közrendvédelmi állománynak a tevékenysége szerepel a legutolsó sor bizakodásra ad okot és pozitív elmozdulásként értékelhető az őrs életében, hogy 2011-hez képest, mintegy 20%-al nagyobb óraszámban tudtak a közterületen egyenruhás rendőrökkel jelen lenni. Ennek oka, hogy 2011.
év végén olyan gyomaendrődi fiatalok csatlakoztak a rendőr őrshöz, akik elvégezték a
szakközépiskolát, ezáltal most már ők is aktív tagjai tudnak lenni Gyomaendrőd közbiztonságának. Önmagában ez jelentős változás, viszont a szolgálat továbbra is jellemzően úgy néz ki, hogy 2 fős járőr van nappal és 2 fős járőr van éjszaka, így kijelenthetjük, hogy a város adottságaihoz beleértve az üdülőövezetet ez nem megfelelő
számú járőr. Az egyéb bűnügyi és közrendvédelmi mutatók az elmúlt éveket nézve
nem mutatnak jelentős változást. Vannak kategóriák, amelyben némileg jobb eredményeket sikerült elérni, vannak, amelyekben visszaestek, de megítélése szerint nem
maradtak el attól a tevékenységtől, amit az előző időszakban tudtak végezni.
Megemlítette, bár a 2013-as évhez kapcsolódik, hogy Gyomaendrőd járási székhellyé
válásával négy fő közrendvédelmi járőr státuszt kapott az őrs így a 21 főből 24 fő már
a rendszeresített létszám. Ebből jelenleg 21-en vannak, 3 fő még mindig hiányzik. Bízik a középiskolákban végző gyomaendrődi fiatalokban. Tapasztalata, hogy a vidékről
ideérkező rendőrt sem a szolgálati lakás sem semmilyen egyéb adható pluszjuttatás
nem fogja itt tartani. Évente mind többen jelentkeznek a rendészeti szakközépiskolában.
Várfi András elmondta, hogy a biztonság fontos, megvan a lehetőség, hogy parancsnok úrtól, kapitány úrtól lehet kérdezni, el lehet mondani a problémákat. Úgy
gondolja, hogy egy új helyzet állt elő, hogy a városháza a Selyem út 124. alá költözött. Ez megnövelte a Selyem út forgalmát, így itt nem ártana, ha néha megjelenne a
mérőautó. Elrettentené, aki 80-90 km/h sebességgel megelőzi a szabályos sebességgel haladó gépjárműveket. Ez főleg iskolaidőben egy veszélyes útszakasszá vált. Kerékpárutat is lehet majd itt építeni. El kell nekünk is gondolkozni, hogy hol milyen
táblákat kellene kihelyezni.
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Poharelec László az elkerülő út miatti új forgalmi renddel kapcsolatban kérné, hogy
ott tájékoztató és segítő jelleggel segítsék a forgalmat kerékpárosoknak is, hogy hol
kell esetleg nekik leszállni, hogy kell áttolni a kerékpárjukat és hol mehetnek nyugodtan.
Látható, hogy gyalogosan is szolgálatot teljesítenek a rendőreink, megkérdezte, hogy
az autó olyankor hol van, illetve van e az autóban rendőr, mivel ha bejelentés érkezik
akkor gyorsan reagálni kell ezzel kapcsolatban kérne tájékoztatást.
Dávid István helyi lakos elmondta, hogy nagy öröm, hogy a városháza ide került.
Megkérdezte, hogy van e tervbe, hogy rendőrkapitányság kerüljön itt
Gyomaendrődön kialakításra.
Betkó József képviselő megkérdezte, hogy a közelmúlt marhalopásai mely 3 megyét
érintett sikerült e felderíteni a csempész hálózatot, el lettek e fogva a tettesek. Kérné,
hogy amit elszabad mondani a traffipaxokról, napi hány eset van, milyen büntetések,
mi volt a maximális sebesség, amit mértek?
Oltyán Sándor r. alezredes úr válaszában elmondta, hogy a tavasz végén megtartott
közbiztonság egyeztető fórumon is elhangzott a Selyem úttal kapcsolatban, hogy ott
gyorsabban mennek, mint ahogy az megengedett. A fórumot követően a következő
traffipax vezénylés már úgy történt, hogy a Selyem úton is megjelent a mérő, volt is
mérése, a traffipax útirány tervbe bevették állandóra, így minden alkalommal, amikor
Gyomaendrődön van a traffipax akkor a Selyem útra is kihelyezésre került. Azt várjuk
tőle, hogy lassabban közlekedjenek, betartsák a közlekedési szabályokat. Nem elsősorban a büntetés, hanem hogy visszaszorítsa a gyorshajtást.
Kéthetente jön Szarvas illetékességi területére a traffipax Orosházával megosztva
üzemeltetjük ebből 5-6 alkalommal van Gyomaendrődön. Körülbelül az illetékességi
területen lévő mérések 50%-át teszi ki a Gyomaendrőd és környéke mérések. Hullámzóak az adatok napi szinten. Van, amikor 25-30 mérés van, amikor 10, függ sok mindentől a forgalom sűrűségétől, időjárástól, az emberek hangulatától, napszaktól, hétvége van vagy hétköznap.
A vasúti átjárónál kialakított forgalomnál megadják a segítséget, az őrsparancsnok azt
jelentette, hogy olyan formában is, hogy az első időkben a figyelmeztetéssel éljenek,
így lesz, ha nem kirívó a szabálysértés.
A gyalogos szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a szolgálati kiírás szerint 50%át lehetőség szerint a szolgálatoknak gyalogos szolgálatban kell eltölteni. Ez úgy van
meghatározva, hogy a gépkocsi olyan közelben legyen, hogy gyorsan tudjanak reagálni.
Dávid István kérését továbbítani fogja a főkapitánynak, mivel ő nem illetékes abban,
hogy a kapitányság illetékességi területén belül lesz e másik rendőrkapitányság. Nem
egyedi felvetés, felmerült már.
Szarvas illetékességi területének Gyomaendrőd több, mint 60%-át fedi le, szerencsére
a bűncselekmények száma nem nagy, viszont maga a terület indokolná a még ennél
is nagyobb rendőri létszámot. Régóta véleménye, hogy ez 5-6 fős körzeti megbízotti
csoport mindenképpen szükséges lenne, amit az endrődi részen üzemeltetnének.
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A marhalopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2011-ben volt ez a hullám.
Gyomaendrőd mellett érintette Kardos és Szarvas környékét. A bevezetett rendőri
intézkedések nyomán a marhalopások megszakadtak illetve azt követően, hogy 2012
tavaszától követően megszakadt a szomszédos megyékben fogtak el marhatolvajokat. Ami volt azóta eset mind felderítésre kerültek.
Megköszönte az önkormányzatnak, járási hivatalnak, polgárőrségnek a segítséget.
Marton Dániel a traffipaxos mérésekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy többször
látni, hogy a műszer mögött helyi rendőr ül. A befizetett bírságokból keletkezett bevétel gyarapítja e valamilyen szinten a helyi őrs működését.
Oltyán Sándor válaszában elmondta, hogy a rendőrkapitányság részben önálló gazdálkodású szerv. Az elmúlt néhány évben nem tapasztalták azt, hogy bármiben hiányt
szenvednének. A gépjárművek folyamatosan szervizelve vannak a technika folyamatosan korszerül. A gépkocsikban sem km sem benzinstop nem volt.
Betkó József megkérdezte, hogy volt e Gyomaendrődön kirívó eset, illetve belterületen milyen sebességnél milyen büntetésre számíthatnak azok gyorshajtást követnek
el?
Oltyán Sándor válaszában elmondta, hogy a bírság a sebességekhez van rendelve.
30 és 300 e Ft között vannak a bírságok. Más az eljárás, ha megállító van a traffipaxhoz, ha nincs, akkor a bírság Szombathelyen kerül kiszabásra. A csúcs nem
Gyomaendrődhöz kötődik, hanem közel egy hete Dévaványán lakott területen belül
150km/h-val közlekedtek.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót, a rendőrség beszámolóját.
Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon pályázatával kapcsolatos
Várfi András polgármester elmondta, ahogy korábban ismertette rátérnek arra a napirendi pontra, ahol a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon intézmény-
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vezetői pályázatával foglalkozik. Ahogy jelezték ketté veszik a napirendi pontot, a második fele a Kner Imre Gimnázium, mert aki oda pályázott zárt ülést kért. A Rózsahegyi intézményvezetői állására két pályázat érkezett.
Farkas Zoltánné, aki jelen van az ülésen nyílt ülésen kérte a tárgyalást, ugyanakkor
Szabadka Mariann most küldött nyilatkozatában zárt ülésen kérte a tárgyalást.
Felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Rózsahegyi
iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatokat az intézmény fenntartó központ gyomaendrődi tankerülete megküldte véleményezésére a testület részére. A
fenntartó a köznevelési intézményvezető megbízásával összefüggő döntése, vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét. A
benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálata, annak eldöntése, hogy megfelelnek a kiírásban foglalt követelményeknek a KLIK feladata. Farkas Zoltánné és Szabadka Mariann nyújtottak be pályázatot. Az iskola nevelő és alkalmazotti közössége megtartotta a véleményező értekezletet, melynek eredményét Gellai József már ismertette. A bizottság tárgyalta, egyértelmű döntés, hogy az álláshely betöltésére Farkas
Zoltánné pályázó megbízását javasolja.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a továbbiakban nem szeretne foglalkozni egyik pályázattal sem, azonban felháborítónak tartja, hogy Gyomaendrődön a
legfőbb döntéshozó szerv, illetve bizottságai ülésén nem jelenik meg valaki, hogy
megvédhesse a pályázatát. Semmibe vesz valaki minket azáltal, hogy egy szünetben
összedobott nyilatkozatot érkeztetünk ide az ülésre. Reméli, hogy a döntéshozó,
megfelelő döntést fog hozni a pályázatok elbírálásakor.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy két levél érkezett hozzá, úgy, mint a választási bizottság elnökének. A továbbiakban ismertette a két levél tartalmát, mely a továbbiakban e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Farkas Zoltánné jelenlegi intézményvezető elmondta, harmadjára áll itt jelöltként, de
ez eltér az előző kettőtől, mert akkor a Képviselő-testület döntött, azóta megváltozott
az eljárásrend. Tudja ő is a tantestület is és a szülők is, hogy véleményezési joguk van.
Azt gondolja, hogy azoknak a döntéshozóknak, akik messze vannak, valamire alapozni kell és ez a vélemény fontos lehet. Számára fontos, hogy mi a véleménye annak a
Képviselő-testületnek a munkájáról, akikkel hosszú éveken át együtt dolgozott. Amikor gondolkodott, hogy megírja e a pályázatot, komolyan átgondolta az elmúlt fél
évet, ugyanis fenntartóváltás történt, amit mindenki tud, de nem mindenki részleteiben. A lényeg, hogy a fenntartás és a működtetés szétvált, ami sok problémával járt
az első fél évben. Másfajta szerepet kíván ez a fajta felépítés, mint a korábbi. Elgondolkodik az ember, hogy egyáltalán alkalmas e. A döntését akkor hozta meg, amikor
megkérdezte a tantestületet, hogy támogatják e, hogy megírja a pályázatát, és ebben
több mint 90%-os támogatást kapott.
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A működtetővel és fenntartóval való kapcsolatról elmondta, hogy mind a hárman tanulják a szerepüket. Országosan ezt teszik, hiszen a KLIK és az Önkormányzat is új
feladatot kapott. Bízik benne, hogy ezek kisimulnak.
Ebben a helyzetben, amikor ilyen jelentős átalakulásban van a közoktatás, szükség
van a régi motorosokra, akik tudják, hogy mihez nyúljanak, ha szükség van rá. Úgy
gondolja, hogy ebben együttműködő. Az elmúlt 10 év, amióta az Ügyrendi Bizottság
tagja, mióta intézményvezető illetve mióta az alapítvánnyal működtetik a Rózsahegyi
Házat, amióta a kistérségi feladatokat átvállalták és a két kis település önkormányzatával együtt kellett dolgozni, látható, hogy együttműködésre hajlandó és képes. Ha
van véleménye azt is felvállalja, senkinek a befolyására nem szokott odafigyelni.
Eddig csak egyedül indult, nyílván ment a maga útján, először fordult elő, hogy többen pályáznak. Ezért van az, hogy véleményt nyilvánítanak a szülők és a nevelőtestület, élnek a jogaikkal. Senkit nem kért arra, hogy ezt tegye, mindenki saját akaratából
jött, mindenkinek megköszönte, aki kitartóan és tevőlegesen támogatta, de ha több
induló van, ez bármikor előfordulhat.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte, hogy a köznevelésről szóló törvény meghatározza az egyes szereplőknek a feladatát, azt hogy mit kell tenni adott eljárásban, és az
eljárás során kinek mi a hatásköre és a hatáskör gyakorlásával mit tehet. A 83. § (3) f)
pontja szerint a működtető önkormányzat véleményezi a pályázatot. Ez egy szűkebb
körű vélemény, egy teljesen új eljárás több tekintetben, a szereplőknek is meg kell
tanulniuk, hogy ebben az eljárásban hogyan viselkedjenek. Nemcsak a pályázóknak, a
pályázatot elbírálóknak a pályázatban véleményezési joggal közreműködőknek. Azt is,
hogy ezek a vélemények egymástól eltérhetnek és a különböző fórumok, különböző
módon értékelik a pályázatot. A három pályázat, beszélve a gimnázium pályázatáról
is, mind a három pályázó ebben az egy adott kérdésben, amiben az önkormányzatnak megnyílik a véleményezési joga szűkszavú. Az, hogy az oktatási intézmény működtetését hogyan képzelik el a közeljövőben. Ez egy most kialakuló kérdés, de ahhoz, hogy az önkormányzat véleményt tudjon nyilvánítani szükséges, hogy a pályázók
ebben a kérdésben is nyilatkozzanak, elismerve, hogy elég rendetlen a helyzet. Egy
pályázat bármikor kiegészíthető, akár szóban is a meghallgatások során, hogy hogyan
képzeli igazgató asszony megbízatása esetén az iskola működtetését? Ezt a másik
pályázótól is meg kellene kérdezni, mert az önkormányzatnak ezek alapján kell véleményt alkotni.
Farkas Zoltánné válaszában elmondta, januárban kétségbeesetten keresték a szerepüket, a feladatukat ebben a szereposztásban és indítványozta, hogy üljenek össze az
érintetteket a fenntartó az intézményvezetők és a működtető önkormányzat, hogy
valamelyest tisztázzák a feladat és hatásköröket. Akkor azt a választ kapta, hogy most
már nekik intézményvezetőknek köztes szerepük van és a fenntartó tankerület és az
önkormányzat között fog ez eldőlni, ők egymás között megállapodnak a működtetésben. Azért volt óvatos ebben a kifejtésben, mert igazán ma sem tudja, hogy pontosan hogyan is alakul ez, hogy ebben mekkora szerepet kap, mekkora felelősséget,
mekkora hatáskört. Igyekeznek egyeztetni velük a résztvevők, sokrétű egyeztetést
kíván, úgy látja, hogy alakulóban van, de most még a nyár is egy nagy feladat, hogy
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kinek milyen szerep jut ebben, hogy hogyan indul ősszel az iskola, hogy minden
meglegyen. Áll elébe, ha erre felhatalmazást kap és amennyi az ő feladata azt felvállalja a működtetéssel kapcsolatban is.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak Farkas Zoltánné pályázatának véleményezéséről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. §. (4) h) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a következő véleményt alkotja:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői
álláshelyének betöltésére Farkas Zoltánné (5502 Gyomaendrőd, Toronyi u. 14. sz.) pályázó megbízását javasolja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester Farkas Zoltánnénak pályázata során további sok sikert
kívánt.
Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy jelenlétükkel támogatták Farkas Zoltánnét, illetve megköszönte mindenkinek, aki ebben a korrekt eljárásban részt vett.
18. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdálkodási beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Kft elkészítette a 2013 1-3 hónapig szóló kiadásairól
valamint árbevételekről szóló kimutatását, melyet nem lettek összevezetve a tervezettel. A társaság jelzi, hogy az első félévi gazdálkodásáról a beszámoló július hónapban
készül el a tulajdonosok részére. A társaságnak első negyedévben 14.100 e Ft költség
mellett 22.927 e Ft bevétele keletkezett. A költségek között nem szerepel a hulladéklerakási járulék összege.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

498. oldal

A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. 2013. 1-3 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy az augusztusi Képviselő – testületi
ülésre a társaság az I. félévi adatok ismeretében terjessze be az üzleti
tervvel való összehasonlítást.
A döntés jogszabályi alapja: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 10. § ( 2 ) bekezdése, mely szerint a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a
nemzeti vagyonnal való gazdálkodását.
Határidő: 2013. augusztus 10.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. gazdálkodási beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a fürdő elkészítette a 2013. év 1-5 hónap teljesítésének összevetését az üzleti tervvel. A társaság éves üzleti tervében meghatározott
143.308e Ft bevétel 25,6%-a, azaz 36.694 e Ft teljesült. A szezonális jellegből fakadóan a bevételek többsége a nyári időszakban keletkezik. A bevételekkel szemben az
éves szinten tervezett 130.352 e Ft-hoz költséghez viszonyítva az 1-5 hónapban kiadásai elérték a 42.701 e Ft azaz 32,76%-ot. 2013. évre tervezett 240 M Ft mérleg szerinti eredményhez képest 1-5 hónap adatai alapján 9.391 e Ft vesztesége van a társaságnak. A beszámoló megállapítja, hogy a fürdő jelenlegi helyzetét nem lehet stabilnak nevezni. 2013. évre biztosított önkormányzati támogatás felhasználásra került.
Amennyiben a társaság gazdálkodásában a jelenlegi tendencia marad, akkor a veszteség miatt ismételten szükséges lesz a saját tőke pótlása, mely magával vonja a bérleti
díj bevételi kiesést az önkormányzat költségvetéséből és forrást kell biztosítani a
veszteség pótlására. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a társaság ügyvezetője ne a következő testületi ülésre, hanem a szeptemberi ülésre mutassa be a vagyonvesztés megakadályozására tett intézkedéseit.
Poharelec László képviselő visszautalt az előző napirendi pontra, Berkes Zsuzsa
mandátuma lejárt, nem ő fogja a hulladéklerakót tovább vezetni, a testület nevében is
megköszönheti neki az eddigi munkát, további sok sikert kívánt neki.
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Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte a fürdő alkalmazotti létszámát, mivel több napon keresztül megfordultak a fürdőben a hűvös idő miatt az edzések bent történnek.
Hideg volt a medence vize, a gyerekeknek lila volt a szájuk. Nem látott egy dolgozót,
sem aki bement volna a több óra hossza alatt, hogy megmérje a víz hőfokát, illetve
úszómestert sem látott. Arra gondol, hogy kevés a létszám és nehéz megoldani, hogy
a kinti és a benti medencéknél is legyen szakember.
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, hogy a beszámolóban is említette, hogy
kevesebb a létszám, mint amennyi optimális lenne, de ez nem lehet oka annak, hogy
a szolgáltatásban bármilyen nehézség lépjen fel. Van egy olyan megállapodás, hogy
amikor úszásoktatás vagy edzés van, akkor azokért a gyerekekért az oktató az edzés
vezetője felel. Megoldják, hogy folyamatosan legyen bent olyan személyzet, aki tud
reagálni. A víz hőfokát állandóra tartják, 26-28 C fok változik, függ attól is, hogy milyen a külső hőmérséklet.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy az oktatáson, edzésen részt vevőkre valóban
van, aki figyeljen, de a medence másik részében lévőkre, nincs aki figyeljen. A létszámmal kapcsolatban elmondta továbbá, hogy az öltözőkben sincs akkora rend és
tisztaság, mint szokott.
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, hogy ettől függetlenül ennek nem lenne
szabad előfordulnia. Az előfordul, mikor sok gyerek van, hogy sok vizet kihordanak,
illetve a tegnapi nap folyamán a vízmű mosatott, hol volt víz hol nem emiatt nyitva
hagyták a mosdókagylócsapot és mikor megjött a víz elárasztotta az öltözőt és leszakadt a mennyezet is. Mihelyst észreveszik, ezeket a problémákat azonnal reagálnak.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról a
Pénzügyi bizottság által javasolt kiegészítéssel miszerint az ügyvezető a szeptemberi
ülésre mutassa be a vagyonvesztés megakadályozására tervezett intézkedéseit.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2013. 1-5 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja az ügyvezetőt,
hogy a 2013. szeptemberi ülésre mutassa be a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. 2013. évi vagyonvesztésének megakadályozására tervezett
intézkedéseit.
Határidő: 2013. szeptember 10.
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Felelős: Várfi András polgármester

20. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. 2011. évi működési hitelének rendezése
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József előadta, hogy a testület 2011. novemberi ülésén hozzájárult a Kft 25
M Ft összegű működési célt szolgáló hitelfelvételéhez és vállalta a hitel összegére
betétfedezet biztosítását. A hitel visszafizetésének eredeti határideje 2012. november
30. volt. A lejárat előtt az ügyvezető jelezte az önkormányzatnak, hogy saját költségvetéséből nem tudja a hitel összegét rendezni, így a testület azt a döntést hozta, hogy
a pénzintézet felé fennálló tartozásból rendez a fürdő helyett 10 M Ft-ot, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Kft kezdeményezze a pénzintézet felé a fennmaradó 15 M Ft
összegű hitel visszafizetésének átütemezését 2013. június 30. napjára.
Jelen előterjesztés tárgya a Fürdő által felvett hitel fennmaradó 15 millió Ft összegének rendezése. A hitel a pénzintézetnek június 30-ig kellene visszafizetni, de az ügyvezető jelezte, hogy a Kft költségvetési helyzete nem teszi lehetővé a tartozás önerőből történő rendezését, így ismételten az önkormányzat segítségét kéri.
A bizottság támogatja a döntési javaslatot, a testület szavazza meg a 15 millió Ft viszszafizetését.
Várfi András polgármester kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett, majd
2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15 millió Ft öszszegben, mint fedezetnyújtó 2013. június 30-án visszafizet a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást ír elő. Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a Liget Fürdő Kft. önkormányzattal szemben fennálló tartozását 2013. decemberi ülésén felülvizsgálja.
Határidő: 2013. június 30., és 2013. december 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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A Polgármester a következőkben a közszolgáltatás ellentételezésére kapott támogatás vizsgálatáról szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az ügyvezető kérte, hogy a számítás ne az
augusztusi, hanem a szeptemberi ülésre készítse el, akkor is ráér. Kérte, hogy úgy szavazzanak, hogy a határidő a szeptemberi testületi ülés.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elrendeli, hogy az Európai
Bizottság közleménye és iránymutatása alapján a Liget Fürdő Kft.
vizsgálja meg, hogy a közszolgáltatás ellentételezésére kapott pénzügyi támogatás nem minősül-e jogosulatlan állami támogatásnak.
Ezen vizsgálat végrehajtásának alapja: A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály. A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a vizsgálat eredményét a testület 2013. szeptember
ülésére terjessze elő.
Határidő: 2013.szeptember 29.
Felelős: Vass Ignác ügyvezető
21. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdálkodási beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, a Gyomaszolg is elkészítette 2013. év 1-4
hónap teljesítésének összevetését az üzleti tervvel. A tervhez viszonyítva néhány fő
mutatóban megállapítja, hogy a realizált árbevétel 81,496 e Ft, mely megfelel a tervezetnek, 38%-a az éves árbevételnek. A társaság anyag jellegű ráfordítása 25.762 e Ft
ez 41%-ot tesz ki, a közvetített szolgáltatások értéke 8.075 e Ft 50% a tervhez képest.
A bérköltségek illetve személyi jellegű ráfordítások 28.881 e Ft mely 28%-a az éves
tervnek. Az értékcsökkenés komoly terhet jelent, mely szintén rontja az eredményt,
mivel az amortizációs költséget az árakban a Kft nem tudja érvényesíteni, így az öszszesített mérleg szerinti eredménye – 3,183 e Ft. A bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Poharelec László elmondta, hogy amennyiben a fürdőnél, amit tudják, hogy soha
nem lesz nyereséges, ha azt beszámolóra késztetik, akkor egy gazdasági alapokon
alapuló társaságnál ahol látják, hogy baj van, ugyanezt el kell mondani. Nézzék meg,
hogy a vagyonvesztés ellen mit fog megtenni az ügyvezető.
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Várfi András polgármester kérte, hogy a beszámoló elfogadása mellett szavazzanak
arról, hogy a szeptemberi testületi ülésre a fürdőhöz hasonlóan az ügyvezető számoljon be.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. 2013. 1-4 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület utasítja a Kft ügyvezetőjét, hogy a 2013. szeptemberi ülésre mutassa be a Gyomaszolg Ipai Park Kft. 2013. évi vagyonvesztésének megakadályozására tervezett intézkedéseit.
Határidő: 2013. június 27., illetve 2013. szeptember 26.
Felelős: Várfi András polgármester, Fekete József ügyvezető
22. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. gazdálkodási beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet az előterjesztés ismertetésére.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, a Gyomaközszolg is elkészítette ezév 1-4
hónap teljesítésének összevetését az üzleti tervvel. A társaság bevétel ez alatt 33 %,
anyagi és személyi jellegű ráfordítás, valamint egyéb költség együttesen a tervezett
32%-át teszi ki, mely megfelel az időarányos teljesítésnek. A Gyomaközszolg a jogszabályi változásokat követve előkészületeket tett a 2013. évi üzleti terv módosítására,
melynek célja a rezsicsökkentésének hatása megállapítása. A beszámolóban leírtak
alapján az árbevétel csökkenés a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beruházások és fejlesztések finanszírozását a társaság csak önmaga nem képes viselni így jelentős vesztesége keletkezik és működésképtelenné válhat. Az üzleti terv módosításra
1-es és 2-es verziót is tartalmaz. Az 1-es verzió kizárólag a rezsicsökkentés felügyeleti
díj hatásával számol, míg a 2-es verzió tartalmazza a lerakói járulék esetleges meg
nem térülését is. Az 1-es verzió szerinti módosítás esetén a társaság ezévi mérleg szerinti eredmény -12.111 e Ft a 2-es verzió alapján pedig -16.167 e Ft. A bizottság javasolja elfogadásra a beszámolót.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy miből adódik a 4 M Ft-os különbség
a két üzleti terv között? Egy eredményes cég fordul át negatívba miért? Illetve a hulladékról szóló törvény, 2014. január 1-től közszolgáltató csak olyan szervezet lehet,
amely az állam vagy a települési önkormányzat, vagy az önkormányzat társulás többségi tulajdonában van és nonprofit jelleggel működik, hulladékgazdálkodási enge-
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déllyel rendelkezik. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal rendelkezik és mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási
szerződést kötött a települési önkormányzattal. Megkérdezte, hogy a Gyomaszolg
rendelkezik e ezekkel az engedélyekkel? Mert a közszolgáltatási engedéllyel június
30-ig rendelkezni kell, valamint a minősítő okirattal. Amennyiben nem rendelkezik,
úgy az önkormányzatnak 30 napon belül a szerződést 6 hónapos határidővel fel kell
mondani.
Fekete József ügyvezető válaszában elmondta, hogy az elfogadott üzleti tervhez képest a cég stabil. Más kérdés, hogy a törvényi változások többek között a rezsicsökkentés lerakó járulék kérdése, stb. ezek aktuálissá váltak, ezzel kalkulálni kell, ez ilyen
hatásokat eredményez, mint ami számokban elhangzott.
A két változat különbsége attól van, hogy a lerakói járulék 3.000,-Ft /t, aminek a megfizetésére a szolgáltatót kötelezik. Jelenleg a díjainkban, ami Dévaványa vonatkozásában meg van állapítva, ott nem fogadták el oly mértékben a díjainkat, amivel lehetne
azt mondani, hogy ezt a járulékot fedezi. A befogadói díj kérdése is benne foglaltatik
ebbe, nem mondható el Dévaványáról, hogy nem fogadott el díjemelést, komoly vitákat eredményezett a testületben ennek a szolgáltatási díjnak a megállapítása. Jelenleg
nyitva maradt a kérdés, mivel úgy foglaltak állást, hogy egy jogi hézagot látnak, amit
a lehetőségek határáig megpróbál kifeszíteni és ehhez próbálja a fizetési elképzeléseit
illeszteni.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy ezt kötelezően végre kell hajtani,
ennek ennyi a hatása.
Elmondta, hogy július folyamán lesz egy taggyűlés, ahol a legújabb jogi hátterek ismeretéről illetve a gazdasági helyzet újabb megvizsgálása és azokról a lehetőségekről, amit a törvény előír. Amikor elkészítették az első üzleti tervet, amely 400 e Ft-al
pluszos, abban már elég komoly szigorításokat tettek, a költségfelhasználásra és
megnézték, hogy hogyan lehet összeállítani egy nullszaldós üzleti tervet, további
vizsgálni kell a belső tartalékokat, hiszen az a mínusz 11 M Ft-ot meg kell próbálni
saját gazdálkodásban is tovább enyhíteni amennyire lehet. De ekkora összeget nem
tud kigazdálkodni a társaság, esetleg 2-3 M Ft-ot tud feltárni. Ezt tárgyalni kell ez egy
új előterjesztés tárgya lesz.
Az önkormányzatokra vonatkozóan lett egy körlevél kiküldve, ami ténylegesen az önkormányzatok feladatait felsorolja. A törvényt háttért ismerik, elkezdték a törvényi
háttérnek a megfelelést, illetve az engedélyek megszerzését. Ez év áprilisában, amikor
lehetőség nyílt a közszolgáltatási engedély megszerzésére benyújtották. Kellett hiány
pótolni. A mai napig nincs a parlament által elfogadva a minősítésnek megfelelő törvény. A hulladéktörvény előírja a minősítés június 30-ig történő meglétét, azonban
ezt jelenleg senki nem tudja produkálni. Azok az engedélyek, amelyek megszerezhetőek, azokra intézkedést tettek, nagy valószínűséggel meg is lesznek. Amennyire lehet
naprakészek. A tájékoztatási kötelezettségüknek július hónapban eleget tesznek és
ezt követően, ahogy a tulajdonosi taggyűlés meghatározza a feladatokat, akkor fognak az egyes testületek elé lépni a tekintetben, hogy hogyan tovább.
Annak az infrastruktúrának a megteremtése, amit ugyanezen törvények előírnak, ez is
kérdéses és a költségvetést, üzleti tervet jelentősen befolyásolja. Az egyes önkor504. oldal

mányzatoknak a korábbi hulladékgazdálkodási koncepcióit figyelembe véve, adott
esetben pályázaton nyert lehetőségeket figyelembe véve, majd meg lehet állapítani,
hogyan tudnak tovább menni.
2015. január 1-től kell a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani, 2014
első negyedévében szeretnék talpra állítani ezt a rendszert a jelenlegi eszközökkel.
A nonprofit kft-vé való alakulásnak vannak kritériumai, mínusszal indítani lehet, ezzel
számolni kell.
Bizonyos dolgok koraik, hogy biztosat lehessen mondani, hogy hogyan lesz.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a tagoknak ezt a mínuszt össze kell
adni, Gyomaendrőd nagy százalékban tulajdonos, tehát a mi költségvetésünket is
fogja érinteni, ez egy be nem tervezett költség. Foglalkozni kell azzal is, hogy ez a
hiány nehezen gazdálkodható ki ezekkel az árakkal, az önkormányzati hozzájárulás
lehet, hogy nemcsak erre az évre, hanem hosszútávon is meg kell finanszírozni, hogy
ne legyen veszteséges.
Fekete József ügyvezető elmondta, hogy ez így van, ezzel foglalkozni kell soron kívül
minden önkormányzatnál. Ez nem a Kft gazdálkodásából fakad alapvetően.
Poharelec László elmondta, hogy ha jól értelmezi, akkor Dévaványa nem akar annyit
fizetni, amennyit kellene, melyet furcsának talál, hiszen ő is tulajdonos. A tervek úgy
vannak elkészítve, hogy Dévaványa is szerepel. Neki olyan információja van, hogy
Dévaványa jelen pillanatban a testületi ülésen arról tárgyal, hogy mivel nincsenek
meg a megfelelő engedélyek a Gyomaközszolgnak a szerződést felbontja. Akkor még
jobban hiányoznak majd a pénzeszközök. Feltételezi, hogy a Gyomaközszolg tud arról, hogy a Dévaványai Képviselő-testület fel akarja mondani a szerződést, jó lenne,
ha az ügyvezető erről tájékoztatná a testületet, hogy lehet, hogy még több összeg a
probléma. Mivel tulajdonostársak vagyunk, szorosabb együttműködés kellene, az információáramlásban napi szintű tájékoztatás kellene, hogy legyen a tulajdonosok között. Mi a helyzet az engedélyekkel? Dévaványa tényleg fel akarja mondani a szerződést, tud e róla?
Fekete József elmondta, hogy most tájékoztatja a Képviselő-testületet ez korábban
nem volt tudott. Dévaványa azt tesz, amit akar, őt hivatalosan erről az információról
nem tájékoztatta, hallomásai vannak. A jogszabályok kötelezik az önkormányzatot
akkor a szerződés felmondására, ha nem tudják prezentálni azokat az engedélyeket,
ami kell az adott időpontra. Jelen pillanatban ez az időpont nem telt le. Az önkormányzatnak július 30-ig kötelessége felmondani a szerződést amennyiben nem lesz
engedély. Engedély pedig akár már holnap kaphatnak. Célszerű azon önkormányzatoknak kivárni az utolsó időpontot a szerződés felmondásához, ami még törvényes. Ha
felmondja a szerződést egy önkormányzat, és időközben megérkezik az engedély,
dönthet még afelől, hogy a szolgáltatójánál marad, hiszen a szolgáltatónak további
fél évig kell még a szolgáltatást biztosítani a felmondás után is. Illetve itt már meg
van az a lehetőség is annak, aki már felmondta a szerződést, hogy esetleg nem tér
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vissza a korábbihoz, hanem közbeszereztet. A taggyűlésen Dévaványa hivatalosan is
közölni fogja álláspontját
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtős pályázat
nyert. Ha ez a pályázat megvalósul, kérné az ügyvezetőt, hogy itt a hivatalban ezzel a
pályázattal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot ismerje meg a tartalmát, amit itt a
költségek csökkentésére fel lehetne használni, és ezáltal a nonprofit jelleget is könynyebben meg lehet oldani.
Fekete József válaszában elmondta, hogy ő bele volt vonva ebbe a pályázatba, ismeri
a tartalmát, holnap megy a műszaki tartalmat egyeztetni Szarvasra.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta szerződés felmondása kapcsán, hogy az ügyvezető jelezte, hogy a dévaványai hulladékszállítás veszteséget eredményez, és ha fel is
mondják hat hónapig még veszteséget eredményez. Ha a szerződést felmondja,
megszűnik a szolgáltatási kötelezettség a veszteség is csökkeni fog, de legalábbis
nem növekszik.
A gazdasági társaságban lévő tulajdonosi pozícióval kapcsolatban elmondta, hogy
Dévaványa jól meg fogja gondolni azt, hogy a hulladékszállítást kivel végezteti, hiszen
van egy olyan üzletrésze, amivel nem tud mit csinálni, mivel ez automatikusan nem
jelenti azt, hogy az önkormányzat meg fogja vásárolni, neki fel kell ajánlani és a piaci
üzletrészen történik az értékesítése. Csekély az értéke, mert szűk körű az érdeklődési
kör, önkormányzat vagy az állam vásárolhatja meg.
Egyeztetett Pap Tibor polgármesterre, az a döntés fog születni, hogy kivárják a 30
napot, mivel nem tudnak mit csinálni, valóban készült egy olyan előterjesztés, hogy
felmondják a szolgáltatást.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy valószínűleg Dévaványán sem úgy
gondolkoznak, hogy teszik a pénzt egy olyan cégbe, amely veszteséges, és még szolgáltatni sem szolgáltat a településen. Valószínűleg fel fogják ajánlani megvételre, mivel nekünk elővásárlási jogunk van, vagy lesz rá pénzünk vagy nem. Ha nem, akkor
gondolja piacra viheti, és ott eladhatja másnak.
Poharelec László elmondta, hogy azért szavazta meg korábban, hogy Dévaványát
bevegyék, mert akkor azt mondták, hogy ez jó üzlet. Mivel, hogy 2012-es törvényről
van szó, 2013. júniusig miért nincs meg a szükséges engedély és miért is nem léptek
ebben, mert a Gyomaközszolgtól szóban azt a tájékoztatást kapta a dévaványai önkormányzat, hogy az engedélyek nincsenek a birtokában és június 30-ig nem is fog
rendelkezni engedéllyel. 2012-es törvényt eddig ki ült a babérjain.
Fekete József válaszában elmondta, hogy a törvény 2012. decemberben jelent meg,
a törvényhez tartozó végrehajtási szakaszok megindulása 2013 áprilisában kezdődtek,
abban a pillanatban, ahogy az engedélyt be lehetett nyújtani, megtették, de a minősítésre a mai napig nem lehet benyújtani, nem is fogadják be. Ma még egyetlen szolgáltatónak nincs minősítése és június 30-ig kéne. Jó partnerségi viszonynak tekinthe506. oldal

tő volt Dévaványa beszállása és a mai napig is azt mondják mi szolgáltatók, hogy mitől nem az, nem lenne ezzel gond, ha a lerakói járulék kérdésében Dévaványa ugyanúgy gondolkodni, mint Gyomaendrőd vagy Örménykút, vagy bármelyik másik testület. A szolgáltatás minősége nem hagy kívánnivalót maga után, semmilyen lakossági
panasz nem érkezett. A lakosság fizetőképessége és hajlandósága is jónak mondható,
a lerakó járulék és a 4 M Ft kérdése az ami kérdés.
A mai napig is azok az engedélyek, amely alapján érvényesen szolgáltatnak, megvannak, az új típusú engedélyekről beszél, amelyek megszerzése ilyen bonyodalmakkal
jár.
Betkó József elmondta, hogy 2013. május 23-án volt a tulajdonosi taggyűlése a Kftnek. A dévaványai képviselők elmondták, hogy nem egységes a testület, sokan tudják,
hogy a lerakói díjat be kell fizetni Dévaványának is.
Poharelec László megkérdezte, hogy a Gyomaközszolg részéről van e ott valaki a
dévaványai testületi ülésen, hogy képviselje, illetve ha tényleg jó a partnerség, akkor
őket jó belátásra bírni, hogy mégis maradjanak és megerősíteni, hogy elnapolják 30
nappal a döntésüket. A partnerség azt kívánná, hogy mindenkit egyformán kellene
tájékoztatni és segíteni.
Fekete József elmondta, hogy az információáramlás oda-vissza, ha két partner akar
valamit, akkor normálisan megy. Mindenki hozzáférhet, nem tagadnak el senkitől információt. A felügyelő bizottság tagja az ottani képviselő testület tagja. Bármikor
bármilyen információt kaphat, kérhet és kap is. Mindennel kapcsolatban megkeresik
őket, az önkormányzati kapcsolattartóval napi kapcsolat van. Nem hiszi azt, hogy ha
valamiről tudni szeretnének, akkor arról ne tudnának időben. Mivel két helyen nem
tud lenni, kollégát tudott volna küldeni, de amikor őt várja ez a testület, akkor a polgármesterrel mindig megbeszéli és ott is van. Tudott rá sort keríteni többször volt,
elmondta akár a díjszabásoknál akár más kérdéseknél, hogy mi az aktuális állapot.
Minden információt megkapnak, amire szükségük van, olyan információja van képviselő úrnak, hogy esetleg ez nem így van?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy előtte egy döntési javaslat van, amiben
az szerepel, hogy a Gyomaközszolggal fel kívánják mondani a szerződést. Ez van
olyan fontos Gyomaendrődnek is és a Gyomaköszolgnak is, hogy meg kelljen oldani,
hogy ott is és itt is legyen valaki, és rávenni őket arra, hogy maradjanak. Valahol
kommunikációs hiba van, mert itt jól elmondta az ügyvezető, hogy nincs még senkinek ilyen engedélye, ami miatt ők fel akarják mondani, ezt ők tudják?
Fekete József elmondta, hogy tudják, ők nem mondták, hogy nincs engedélyük, hozzájuk ez nem jutott el. Mivel őt erről nem értesítették, így ezt nem tudja kezelni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy megvannak a hivatalos csatornák, feltételezésbe ne menjenek, vagy elfogadják a beszámolót vagy, hogy tárgyalják újra egy
bizottsági ülésen, felteszik a kérdéseket.
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Fekete József hozzátette, hogy az eredeti beszámolóhoz ez nem tartozik. A jövő kérdésének latolgatása illetve azon való gondolkodás, hogy hogyan tovább, amire külön
előterjesztés készül és egy tulajdonosi taggyűlés után tudnak pontosabb választ adni.
Poharelec László megkérdezte, hogy amikor Dévaványa ilyet tárgyal, akkor az ügyvezetőt erről miért nem tájékoztatják?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy volt már olyan Gyomaendrődön is, hogy a
hivatal készített egy előterjesztést és a Képviselő-testület egész mást fogadott el.
Hangsúlyozta, hogy ha Dévaványa felmondja a szerződést, valószínűleg okkal teszi,
jól végig fogják gondolni. Készült egy jogszabály szerinti előterjesztés a jogszabály
szerint az előterjesztő egy adott helyzetre fogalmazott. Jelenleg úgy néz ki, hogy ha a
hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos vita nem rendeződik, akkor a dévaványi hulladékszállítás ebben az évben veszteséget termel. Azt követően, hogy mi lesz a hulladékszállítási díjjal, azt nem lehet tudni, hiszen az ügynökség fogja meghatározni a
díjakat, elképzelhető, hogy az egyes cégeknél veszteségek keletkeznek. Ez a folyamat
most van az elején, hiszen alapvető jogszabályok hiányoznak. Dévaványa hoz egy
döntést, amibe tesz egy határidőt, ezt követően a közgyűlés meghozza a maga döntését. Ha egy veszteséget termelő tevékenység megszűnik, az a társaság életében
nagy tragédiát nem hoz, meg kell kezdeni a társaságnak a felkészülést arra, hogy ha
kiesik ez a piac, akkor mit fog ennek a pótlása érdekében tenni.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy Dévaványa dönt, ahogy dönt, a beszámolót ettől függetlenül fogadják el, viszont mivel ezek fontos kérdések, nem volt
hasztalan ez a beszélgetés, megköszönte Fekete József ügyvezetőnek a válaszait.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a
Gyomaközszolg Kft. 2013. 1-4 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Zöldpark Nonprofit Kft- gazdálkodási beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József ismertette, hogy a Zöldpark Kft is elkészítette 2013. 1-4. hónap teljesítésének összevetését az üzleti tervvel. A társaság az éves támogatás negyedévre
jutó keretösszegét többségében felhasználta, ezévre tervezett 74.760 e Ft bevételből
1-4 hónap alatt 19.094 e Ft teljesült. A mérleg szerinti eredményét az 1-4 hónap adatai alapján 236 e Ft-ban határozta meg. A beszámoló alapján a bevételek és ráfordítások éves szintre azt mutatják, hogy teljesíthetőek a tervszámok. A gazdálkodás stabil
és kiegyensúlyozott, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Poharelec László elmondta, hogy szép és jó, hogy elvileg pluszos a Zöldpark, de ha
kifizetné a fürdőnek azt a pénzt, amit a Zöldparknál dolgozó – sportcsarnokbanszemély és a fürdő fizette, akkor már mínuszos lenne. A Zöldparknál végzett munkát a
sportcsarnokban a fürdő pedig fizette. Összességébe véve kérte a testületet, hogy
vegye tudomásul, hogy a Zöldpark sem pluszos, hanem mínuszos.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Zöldpark
Nonprofit Kft. 2013. 1-4 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
24. napirendi pont
Holtág kezelői beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft kezelésébe került 5 holtág
üzemeltetése 2013. január 1-től. Feladatai a holtágak gépészetének, kapcsolódó műtárgyainak és vízszintjének ellenőrzése. A szivattyútelepek és környezetük rendben
tartása. A szivattyútelepek és szivornyák szükség szerinti üzemeltetése. Vagyonvédelmi ellenőrzések végrehajtása. A biztonságos üzemeltetést jelenleg akadályozza a
hullámtéri betápláló csatornák feliszapolódása, az összekötő csatornák műtárgyai
előtti kotrások elmulasztása, az összekötő csatornákba beépített csőrendszer kis átmérője, a Rév-zugi szivattyútelep magas küszöbszintje, a hordozható szivattyúk, valamint a Németzugi szivattyúk teljes üzemképtelensége. Ezekre költeni kell, mégis el
lett engedve a Kőrösi Halászszövetkezet bérleti díja. A holtági egyesületek ezzel
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szemben az ilyen gondokat saját finanszírozásból oldják meg holtágaikon. a
holtágkezelés finanszírozása 406e Ft-nál tart jelenleg.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Rév-zugi szivattyúakna átalakítására
valóban nagy szükség lenne. Kérdés, észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013-as év első négy hónapjáról szóló holtágkezelői beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
25. napirendi pont
Beszámoló közútkezelői feladatok
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft elkészítette az első félévi
közút kezelői beszámolóját. 2013. évben elvégzett útkezelési, fenntartási feladatokra
leszámlázott összeg 1.699.570,-Ft. Ebből hóeltakarításra 1.345.070,-Ft került. A fennmaradó rész útkezelési feladatokra leszámlázott rész, amelynek nagy része az eltulajdonított cseréjéről szól.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közútkezelői feladatok első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
26. napirendi pont
A Bónom - zugban lévő 02819 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
510. oldal

Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Képviselő-testület a májusi ülésén döntött a 2500m2
alatti termőföldek nyílt árverésen történő értékesítéséről. Az ülésen módosító javaslat
lett elfogadva, mely szerint a 02819HRSZ-ú ingatlanról új értékbecslést kell készíteni.
Az értékbecslés az ingatlan becsült forgalmi értékét 990e Ft összegben határozta
meg.
Természetes állapota az ingatlannak eltér a nyilvántartásba bejegyzettől a földterületen nincs erdő. A védett besorolása nem szüntethető meg. A bizottság nem javasolta
az ingatlan nyílt árverésen történő értékesítését.
Poharelec László elmondta, hogy 1 M Ft ennek a földnek az árra, mennyiért akarjuk
eladni? Erdőként van nyilvántartva, de nincs benne erdő, nekünk kell majd bele erdőt
telepíteni, vagy át kell minősíteni? Ez nekünk mindenhogy pénzbe került. Ha valaki ad
érte 1 M Ft-ot még úgy is, hogy majd ő telepít bele erdőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy az értékbecslésnek az a lényege
és az elmúlt testületi ülésen arról született döntés, hogy azt kell felértékelni az ingatlan esetében, hogyha nem lennének azok a terhek rajta, amelyek most még megvannak, akkor mennyit érne ez az ingatlan. Erre készült egy a helyi adatokkal alátámasztott értékbecslést, melyben azt mondja, hogy az ingatlan jelenlegi helyzete, állapota
ér közel 1 M Ft-ot. Az egyik legjelentősebb teher, hogy az erdő művelési ágát nem
lehet megszüntetni. Akármelyik tulajdonosnak akár értékesítésre kerül akár nem mindenképpen erdőt kell rajta létesíteni. Az 1 M Ft-os és a korábbi értékbecslés is helyt
álló volt, hiszen mindegyik egy adott állapothoz készítette el szakvéleményét. A bizottság azt véleményezte, hogy ha megváltozik és már bekövetkezett a jogszabályváltozás a halak védelmével, akkor egy megváltozott feltételekkel a horgászturizmus
esetében viszonylag szabad területet biztosít. Ezért nem javasolta a bizottság az értékesítést. Hozzátartozik, hogy azon a holtágon túl sok szabad önkormányzati terület
nincsen. Az erdő művelési ágát vissza kell állítani.
Várfi András polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nem szabad ezt a területet értékesíteni, ez egy kiváló horgászlehetőség. Vannak közcélú foglalkoztatottak,
az ősz folyamán egy sikeres erdőtelepítést kis költséggel végre lehet hajtani.
Betkó József hozzátette, hogy be kell telepíteni erdővel, a tulajdonosnak kell betelepíteni, hacsak nem kötött olyan bérleti szerződést, hogy a bérlőnek kötelessége, de
ilyen szerződésünk nincs. Amikor a 2500 m2 alatti területek értékesítéséről döntött a
testület akkor egy bizottsági ülésen próbálták kiválogatni azokat a területeket, amelyek stratégiailag fontosan, tehát szükséges lenne megőrizni, az őszi telepítést vállaljuk be.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Bónom – zugban található
02819 hrsz.-ú ingatlant nem hirdeti meg nyílt árverésen történő értékesítésre.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. napirendi pont
Közterületi ingatlanok tulajdonba kérése
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy Szarvas Város Önkormányzatának gesztori közreműködése által megnyert térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javítására a szarvasi kistérségben című pályázat keretében Gyomaendrőd területén több új
buszöböl lett kialakítva. A pályázatban kitétel volt, hogy a buszöböl területe az önkormányzat tulajdonát képezze, vagy a tulajdonába kerüljön. A Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata előzetes megállapodást kötött a buszöblöket érintő közterületek ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására. A megállapodás szerint a tulajdonba adás feltétele volt, hogy a megosztással
létrejövő területek legyenek átminősítve közterületté. A törvényi rendelkezési alapján
határozatban kell kérni az ingyenes tulajdonba adást. A bizottság javasolja a döntési
javaslat elfogadását.
Poharelec László megkérdezte, hogy mivel az önkormányzat tulajdonába kerül, a
havat ki fogja eltakarítani? A közútkezelő továbbra is elvégzi vagy nekünk kell kimenni?
Pardi László osztályvezető válaszában elmondta, hogy ezeket a buszmegállókat eddig is mi kezeltük, semmi nem fog változni a jövőben, plusz költséget nem igényel
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
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1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő
alábbi Gyomaendrődi ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását:
Külterület 02215 hrsz-ú Országos Közútból létrejövő 252 m2-es
02215/2 hrsz-ú Közterület
Külterület 02216 hrsz-ú Országos Közútból létrejövő 208 m2-es
02216/1 hrsz-ú Közterület
Belterület 5874 hrsz-ú Országos Közútból az 5874/5 hrsz-ú közterülethez csatolandó 301 m2-es terület
Külterület 02060 hrsz-ú Országos Közútból létrejövő 488 m2-es
02060/1 hrsz-ú Közterület
Külterület 02403/1 hrsz-ú Országos Közútból létrejövő 87 m2-es
02403/1 hrsz-ú Közterület, valamint a 190 m2-es 02403/3 hrsz-ú Közterület
Belterület 5875/1 hrsz-ú Közútból az 5001 hrsz-ú Közparkhoz csatolandó 56 m2-es terület
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és autóbuszváró célra kívánja felhasználni.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.

Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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28. napirendi pont
Viziközmű tulajdonnal kapcsolatos megkeresések
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy az önkormányzathoz két megkeresés
érkezett az egyik Szarvas Város Önkormányzatának részvényfelajánlása megvételre.
Az Alföldvíz Zrt-nél lévő részvényeinek egy részt névértéken 14.000,.Ft/részvény értékesíteni kívánja. Ezt a felajánlást a Zrt-nek illetve a tulajdonostársaknak közvetlenül
megküldte. Véleménye szerint Gyomaendrődnek is van felesleges részvény nemcsak
Szarvasnak.
A másik megkeresés a víziközmű rekonstrukcióval kapcsolatos bejelentés, az Alföldvíz
Zrt felkereste Önkormányzatunkat, miszerint a 2012 októberében megküldött 2013as javaslatát módosítani kívánja. Az üzemeltető az eltelt időben a vízműtelepen lévő
kettes térszíni tároló felújítását szeretné eszközölni. Az elvégzendő munka értéke
16.801.292,-Ft. Az önkormányzat döntött arról, hogy a víziközműhálózat üzemeltetője
által fizetett többlet bérleti díjat a Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése
című projekt saját erejének fedezetére jelöli ki, így a rekonstrukciós munkálatokra
nem használható fel. A városfenntartó bizottság nem javasolja a testületnek a részvényvásárlás lehetőségének elfogadását, valamint javasolja a tároló felújításával kapcsolatos döntési javaslat elfogadását miszerint forráshiányra való tekintettel azt elutasítjuk.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a részvényvásárlás elutasításáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kíván vásárolni a Szarvas Város Önkormányzata által vásárlásra felajánlott Alföldvíz Zrt
részvényekből.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rekonstrukció forráshiányra
való tekintettel történő elutasításáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az Alföldvíz Zrt. tájékoztatását a vízmű-telepen lévő 2-es térszíni
tároló felújításával kapcsolatban, azonban azt forráshiányra való tekintettel elutasítja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
29. napirendi pont
Holtágakat üzemeltető egyesületek kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Templom-zugi, Sóczó-zugi, Bónom-zugi, illetve a
Papp-zug horgászegyesület közösen kérelmet nyújtottak be, hogy az önkormányzatnak a holtágak használatáért fizetendő bérleti díj kerüljön elengedésre, melyet halasításra fordítanának. Ez az összeg 1.039 e Ft. A pénzügyi bizottság nem támogatja az
egyesületek kérelmet.
Betkó József hangsúlyozta, ennek a testületnek a felállásakor többször elmondta,
hogy az előző Képviselő-testület kötött a Körösi Halászszövetkezettel egy olyan
előnytelen szerződést, miszerint a bérleti díjat 3 évre elengedi, ami 1.250 e Ft-ot jelent, azért, hogy a HTSZ halat telepíthessen a holtágba. Ez a testület is megszavazta
ugyanezt. A szövetkezet további két évre megkapta a bérleti díj elengedést azért,
hogy halat telepítsenek a saját holtágaikba, amit majd le fognak halászni. Ezeknek az
egyesületeknek a kérelme ugyanilyen, amennyiben a testület következetes megszavazza nekik is ugyanilyen feltételek mellett a bérleti díj elengedését.
A pénzügyi bizottság azért javasolja az elutasítást, mert a bérleti díj 2013. évi költségvetésbe tervezésre került pótlására nincs forrás. Megkérdezte, hogy Körösi Halászszövetkezet bérleti díja miért nem került a költségvetésbe a tervezéskor? A négy egyesület kérelme kevesebb bérleti díjat tartalmaz, mint amennyit évente a Körösi Halászszövetkezet kap. A másik kifogás, hogy a bérleti díjra vonatkozó ÁFA-t meg kell fizetni, úgy gondolja, hogy az egyesületek ezt vállaljak és befizetik.
Várfi András polgármester hozzátette, vannak dolgok, amik egyformának tűnnek,
ugyanakkor ez mégsem egyforma.
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Márjalaki József hozzátette, hogy az ÁFA-t illetően a felvetés megfontolandó, meg
kellene tudni az egyesületektől, hogy hajlandóak- e az ÁFA összeget bevállalni és akkor esetleg ezt a napirendi pontot újratárgyalni.
Betkó József elmondta, ő megkérdezte az egyesületek képviselőit, vállalják az ÁFA
befizetését, ezért javasolja ennek függvényében a bérleti díjak elengedését.
Marton Dániel módosító javaslattal élt, miszerint az egyesületek írásban nyilatkozzanak az Áfa megfizetésének vállalásáról, és a következő Pénzügyi bizottsági ülésen újra
napirendre vennék a témát.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető jelezte, ez egy betervezett bevételnek a kiesése lesz a 2013 évi költségvetésbe. A Kőrösi Halászszövetkezet bérleti díját alapból
nem tervezték, az előző év bérleti díját vették alapul.
Fülöp Zoltán emlékezete szerint a Körösi Halászszövetkezet még azt is vállalta, hogy
a bérleti díj dupláját teszi halmennyiségben vissza. Az egyesületek ezt ugyan így vállalnák? Remélte, hogy nem abból a környezetvédelmi alapból kapott támogatásból,
amit nem túl régen ítélt meg részükre a képviselő-testület.
Betkó József válaszában elmondta, hogy vállalják ugyanannyi hal telepítését, természetesen nem a környezetvédelmi alapból kapott támogatásból, azt ugyanis halasításra nem lehet fordítani.
Poharelec László felhívta a figyelmet a Pénzügyi osztályvezető által elmondottakra,
hogy ez egy betervezett bevétel, a költségvetést a testület már elfogadta. A jövő évi
költségvetésnél oda kell figyelni és ezekre is gondot kell fordítani. A maga részéről a
pénzügyi bizottság eredeti javaslatát támogatta.
Várfi András polgármester elmondta, annak idején a Halászati szövetkezettel egy
olyan szerződést kötöttek, amelyben utaltak arra, hogy az kísérleti jellegű, figyelik
annak az eredményeit. Ugyanakkor a falualji holtág partjának nagyobb része alkalmas
a horgászatra. Most négy holtág jött ilyen kérelemmel, de aztán jönnek a többiek is,
ami borítani fogja a költségvetést. Nem muszáj egyformán dönteni.
Márjalaki József hozzátette, hogy ha ezt jóváhagyják akkor a többi egyesület is élhet
ezen jogával, de lassan vége a horgászszezonnak. Jövőre kell úgy tervezni az egyesületeknek, hogy időben nyújtsák be a kérelmüket, hogy a testület is időben tudjon
dönteni.
Betkó József elmondta, hogy ennek a megállapodásnak jótékony hatását már három
éve figyelik, de nem látják, még két évig figyelik, és meglátják mi lesz. Több egyesült
nem fog beadni, mivel nincs olyan egyesület, aki kérelmet adhatna be, ugyanis a
Kecsegési egyesületnek más okból nem kell bérleti díjat fizetni, a többi egyesület pe-
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dig ne fizet bérleti díjat, mert nem önkormányzati holtágon tevékenykedik. Javasolta,
hogy Marton Dániel módosító indítványát fogadják el.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, amely
szerint felkérik a kérelmező egyesületeket, hogy írásban nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az elengedett bérleti díjhoz kapcsolódó Áfa megfizetését vállalják-e.
A Képviselő-testület 5 igen 6 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Marton Dániel
képviselő módosító javaslatát, amely szerint felkérik a Templomzugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a Bónomzug Vízéért Egyesület valamint a
Papzug Természetvédelmi és Horgász Egyesületeket, hogy írásban
nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az elengedett bérleti díjhoz
kapcsolódó Áfa megfizetését vállalják-e.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az eredeti döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Holtágakat üzemeltető egyesületek kérelme tárgyában előterjesztett döntési javaslat nem kapta meg a szükséges többségi igen szavazatot, a
döntési javaslat nem került elfogadásra.
Határidő: azonnal
30. napirendi pont
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy elkészült az érvényben lévő társulási megállapodást
módosító megállapodás tervezete, melyet elfogadásra a gesztor megküldött minden

517. oldal

tagönkormányzatnak. A módosítások alapvetően a jogszabályi hivatkozásokat és a
társulás működését szabályozó pontokat érint. A bizottság javasolja az elfogadást.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
31. napirendi pont
Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás megszűntetése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök előadta, hogy Gyomaendrőd, Kondoros, Kétsoprony,
Kamut mint alapítók belvízvédelmi önkormányzati társulást hoztak létre. Célja a belvízvédelmi rendszerek fejlesztése nevű projekt, a dél alföldi operatív program helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése. A társulás társulási tanácsa hatáskörébe tartozik a társulás megszüntetésének elhatározása, mely határozat a társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többségével hozott
döntésével lép hatályba.
A fenntartás okafogyottá válik, mivel annak feladatait a támogató hatóság előírásai
miatt létrehozott konzorcium látja el.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
társulás megszüntetésről.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulás 2013. május hó 16. napjával történő megszüntetéséről
szóló 1/2013.(V.16) sz. Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulási Taná518. oldal

csi Határozatát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza Várfi András polgármestert és Dr. Csorba Csaba jegyzőt az alábbi megszüntető megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
BELVÍZ- VÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Amely létrejött Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak Képviselőtestülete 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.(képviseli: Dankó Béla polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (képviseli: Várfi András polgármester) Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5674 Kétsoprony, Dózsa u.11.(képviseli: Völgyi Sándor polgármester)
és Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5673 Kamut, Petőfi S. u.106 (képviseli: Balog Imréné polgármester)
mint alapítók- továbbiakban, mint alapítók között a mai napon az
alábbiak szerint:
1. Az alapítók társulási megállapodásban jogi személyiség nélküli Belvíz-védelmi Önkormányzati Társulást hoztak létre a Belvízvédelmi rendszerek fejlesztése- Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése -kódszám DAOP-5.2.1./A-11/A – program
megvalósítására.
Ezen célból létrehozott társulási megállapodást Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2011.(VII.25.) ÖK számú
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 436/2011.(
VII.27.) Kt. számú Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 42/2011.(VII.22.) Kt. számú Kamut Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 95/2011(VII.21.) számú határozatával fogadta el.
A társulási megállapodás 2011. XI.29. napján kelt „ Belvíz-védelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítése”
című okiratban foglaltak szerint módisításra került.
2. Az 1.pontban részletesen körülírt DAOP program megvalósítására
létrehozott társulás társulási tanácsa a társulási megállapodás IV.
pont „A Társulási Tanács Feladat –és Hatásköre” g. pontjára alapítottan a 1/2013.(V.16) sz. Belvízvéd.ÖK.Társulási Tanácsi Határozatban
elhatározta 2013. május hó 16.napjával a jogi személyiség nélküli társulás megszüntetését.
3. A 2.pontban említett 1/2013.(V.16) sz. Belvízvéd.ÖK.Társulási Tanácsi Határozatot Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete................. ÖK számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete.............................. Kt. számú Kétsoprony Község Ön519. oldal

kormányzat Képviselő-testülete .................... Kt. számú Kamut Község
Önkormányzat Képviselő-testülete ...............................számú határozatával jóváhagyta így a határozat hatályba lépése megtörtént.
4. Megállapodást kötő felek rögzítik jelen megállapodásban azt, hogy
a társulás semminemű vagyonnal, vagyoni eszközökkel nem rendelkezik ezért közöttük elszámolásra nem került sor , felelek erre figyelemmel kijelentik , hogy egymással szemben semminemű követelésük
nincs.
5. A fent leírt pontokban leírtakra m figyelemmel alapítók jelen megállapodásban rögzítik azt, hogy a 1.pontban részletesen körülírt Belvízvédelmi rendszerek fejlesztése- Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése -kódszám DAOP-5.2.1./A-11/A –
program megvalósítására létrehozott társulást 2013. május hó
16.napjával megszüntetésre került.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a
Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Ezután alapítók a jelen megállapodást elolvasták, megértették és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2013.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzatának
Kamut Község Önkormányzatának
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
32. napirendi pont
Kistérségi Civil Találkozó támogatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a társulási tanács május 30-i rendes ülésén döntött arról, hogy a Körös-szögi civil Fórum egyesület részére a 11. Kistérségi Civil Talál520. oldal

kozó megrendezéséhez támogatást biztosít. A támogatás összege 400 e Ft, a mértéke
lakosságszám alapján lett meghatározva 8 település között.
Gyomaendrődre eső rész 129.400 Ft forrás a 2013. évi költségvetés működési tartalékai között a belső ellenőri feladatok végrehajtására megtervezett keretmaradvány. A
bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás által megítélt, a Körös-szögi Civil Fórum
Egyesület részére nyújtandó, a XI. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez szükséges támogatás Gyomaendrődre eső részét,
129.470.- Ft összegben, a 2013. évi költségvetés működési tartaléka
között a belső ellenőri feladatok végrehajtására megtervezett keret
maradványának terhére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
33. napirendi pont
Európai Mobilitási Hét 2013 kampányhoz történő csatlakozás
Várfi András polgármester elmondta, hogy minden évben szoktunk csatlakozni.
Most is hasonlóan az előző évekhez egy napon autómentes napot szerveznénk
Gyomaendrődön 2013. szeptember 20-án. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik 2013. szeptember
16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c.
kampányhoz, melynek keretében Gyomaendrődön autómentes nap
megszervezésére kerül sor a „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” jelmondattal összhangban 2013. szeptember 20-án pénteki napon.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2013. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. augusztus 1.
Felelős: Várfi András polgármester
34. napirendi pont
Tájékoztató Jegyző, Aljegyző kinevezéséről
Várfi András polgármester elmondta, mint ismert 2013. január 1-től a Jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
348/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jegyző, Aljegyző kinevezéséről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
35. napirendi pont
Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása
Várfi András polgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Pardi László osztályvezető ismertette, hogy a Gyomaközszolg Kft a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve elkészítette a hulladékgazdálkodási tervet.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Gyomaközszolg Kft. által benyújtott Hulladékgazdálkodási tervet.
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Határidő: 2013. június 27.
Felelős: Várfi András polgármester
36. napirendi pont
Alfa pályázat benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző előadta, hogy ezt a pályázatot az Művelődési Központ fogja
benyújtani tájház fejlesztéséhez. Saját erőt az intézmény saját költségvetéséből fogja
megoldani.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EMMI által kiírt Alfa pályázati kiírás alapján az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény kiállításainak megújítására. A pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges saját erőt Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja oly módon, hogy azt a Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény 2013 évi költségvetésében zárolja, majd átcsoportosítja a
pályázati önerő biztosítása céljából. A 2013 évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor az átcsoportosítás kerüljön átvezetésre a rendeleten.
A Képviselő-testület meghatalmazza Várfi András polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. július 2.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Márjalaki József elmondta, hogy elmúlt héten küldött Jegyző úrnak egy levelet,
melyben kérte a segítségét abban, hogy próbáljanak megoldást találni arra, hogy az
önkormányzat hivatalát klímával szereljék fel. Szeretné megkérdezni, hogy tudnánake egy 4,5 M Ft forrást kijelölni.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, hogy a hivatal általános működésére az önkormányzat kb 9 M Ft-al több támogatást fog kapni, mint a betervezett.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy egyetért a felvetéssel valóban több irodában nagy volt a hőség, a forrás is megvan, ha nem is az egész, de egy szakaszolt
megoldásra mindenképpen, amivel javítható a körülmény.
Az épület felújításában az egész épület hőszigetelése szerepelt, ami elméletileg megoldást jelenthetne erre a problémára. Van- e értelme várni a jogorvoslati eljárásra ?
Ha nincs akkor a klímára a tervek elkészültek a forrás is rendelkezésre áll. Ha a jogorvoslat eredménnyel zárul és megvalósítható a pályázat, akkor nagyon minimális számú klímára van szükség, ami a fenntartási költséget csökkenti. Mindenképpen egy
szakaszolt megoldást kellene kidolgozni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a KEOP pályázatról van szó, melyet
Nagyné Perjési Anikó csapata írt, amely sajnos elutasításra került, próbálják visszahozni. Érdekelné, hogy valóban kisebb teljesítményt igényelne, ha megvalósulna a
pályázat?
Nagyné Perjési Anikó válaszában elmondta, hogy jogorvoslattal éltek és erre még
nem kaptak választ, illetve a pályázati felületen az olvasható, hogy befogadták a pályázatot. A jogorvoslat elutasításáról nem kaptak papírt. A nyári túlmelegedés ellen a
hőszigetelés véd, de nem oldja meg azt a problémát, hogy a párás levegő miatti hőérzetet nem fogja teljes mértékben megoldani. Javasolja a klímák felszerelését, akkor
is, ha az épület fel lesz újítva.
Poharelec László javasolta, hogy ahová nagyon muszáj, szereljék fel a klímákat, és
ezt minél hamarabb tegyék meg.
Várfi András polgármester elmondta, hogy meg kellene fogalmazni egy határozati
javaslatot, mert a Pénzügyi Bizottság a 4,5 M Ft-ot mondott, Jegyző úr azt mondta,
hogy ezt szakaszoljuk, akkor az valószínű kevesebb.
Márjalaki József hozzátette, hogy tudomása szerint Jegyző úr készített egy vázrajzot,
azokat a helyeket ahol a klímát mindenféleképpen meg kellene valósítani, erre már
érkeztek ajánlatok, innen kellene kiindulni, erre különítenének el 4,5 M Ft-ot. Be kellene kérni legalább 3 ajánlatot, abból lehetne a legjobbat kiválasztani és azt úgy lefaragni, hogy a bruttó 4,5 M Ft-ba beleférjünk.
Várfi András polgármester elmondta, hogy akkor a szakaszolás lenne, 4,5 M Ft-ot
különítenének el a meghatározott forrásból.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal épülete klimatizálására bruttó 4.5 millió Ft-ot különít el, melynek forrását a hivatal általános működésére megítélt
többlettámogatásból biztosítja.
Határidő: azonnal
Béres János elmondta, hogy korábban jelezte a Tisza malom környékének állapotát,
a lakosság is fel van háborodva. Kérné, hogy a Budai út és a Mikszáth út felől kaszáltassák le a területet a Budai út felől még mindig nem történt meg. Az udvar is borzasztó állapotban van, a vidékről jövő ember egyből ezt látja meg.
Nagyné Perjési Anikó megköszönte Németh Imrének az újabb virágpalántákat, amiket a városnak adományozott és elültették a köztereken.
A GYÜSZ-TE hosszútávon a fenntartható turizmus fejlesztését tűzte ki célul, ennek
első lépéseként az országban először megkapta a zöld TDM szervezet címet, erre a
város büszke lehet.
Poharelec László felvetette, hogy a 2013. május 30-i Képviselő-testületi ülésen felvetette, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi tervezett április 25-i rendes ülése elmaradt. Ugyanakkor munkatervben nem szereplő ülésként 2013. május 2-án megtartásra
került az üléstervben szereplő április 25-i ülés napirendi pontjaival. A május 2-i ülésén
a polgármester úr azt a tájékoztatást, hogy az április havi soros ülés a mai napon kerül megtartásra mivel április 25-én szabadságon volt. Felvetette aggályát, hogy ez a
gyakorlat nem felel meg azon követelménynek, hogy a testületnek a testület által határozattal elfogadott éves ülésterve szerint kell üléseznie és nem ad-hoc módon. Az
átgondolt működés érdekében a Képviselő-testület éves munkaprogramot állapít
meg, melyet határozat formájában fogad el.
A jelenleg hatályos SZMSZ 10. § (2) bekezdése alapján az éves munkaprogramot a
tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén fogadja el a testület. Halaszthatatlan,
illetve sürgős esetben tart rendkívüli ülést. A Képviselő-testület tervszerű működésének alapja az éves munkaprogram. Az Ötv. 45. §-a alapján a Képviselő-testület ülését
a polgármester hívja össze és vezeti akadályoztatása esetén az alpolgármester gyakorolja. Sem az Ötv, sem az SZMSZ, sem a munkaprogram nem ad felhatalmazást arra a
polgármesternek, hogy szabadság igénybevétele esetén felülírja az üléstervet és attól
eltérő más időpontra hívja össze. Ha a polgármester szabadsága, távolléte alatt akadályoztatva van, az ülés összehívása az alpolgármester feladata, vezetése. Ebben az
esetben Polgármester úr az ülés összehívásában nem volt akadályoztatva, csak a vezetésben. Jegyző úr a legutóbbi ülésen a felvetett kérdésre azt a választ adta, hogy
minden szabályosan történt. Ő viszont úgy véli, hogy nem volt az, mivel a munka525. oldal

program szerinti ülés nem került összehívásra. Kérte, hogy az elkövetkezendő időkben ad-hoc módon saját szabadsághoz igazítva, ne írja felül az üléstervet, hanem ha
fennáll akadályoztatása, akkor az elhangzottak szerint járjon el. Jegyző úr pedig a jogszabályok betartása felett őrködni.
A klímával kapcsolatban megkérdezte, hogy vannak a városban olyan padok, többek
között az Ifjúsági lakótelepen is, a Csókásiban is, ahol nagy melegben kiülnének a
lakosok, de a fák elkorhadtak. Ő már ezt többször jelezte, bízik benne, hogy júliusban
ez a kérése meghallgatásra talál, hogy itt vagy akár a város más részén is ki tudjanak
ülni az ott lakók este. Kérése, hogy Nagylaposon is vágják a füvet, szép teret alakítottak ki. Azt gondozni is kell. Amikor Fekete Józsefnek jelzi 1-2 napon belül le szokták
vágni, de ne csak akkor tegyék.
A besenyszegi játszótéren július 27-én lesz a CIBERE gyereknap. Szeretné, ha ekkorra
ide is kerülne legalább egy hinta, illetve a Csókásiban is van egy nagy tér oda is kerülne egy hinta. Nem nagy összegről van szó. Kérné, a testületet, hogy engedélyezzék, hogy a besenyszegi és a csókási játszótéren egy-egy hinta felállításra kerüljön.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy valószínűleg nem egyformán
értelmezik az Ötv-t, azért van a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, hogy maga alakítsa üléstervét. Az Ötv idézett szakasza úgy szól, hogy évente legalább 6 ülést tart az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. Az SZMSZ a munkatervről
rendelkezik. A munkatervet a testület határozatában fogadja el. Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy nem tudja összehívni az ülést, a következő ülés határozatképes volt, a képviselők megjelentek. Az elmúlt ülésen azt állította, hogy jogszabályszerű volt, amit most is állít, ha nem így lett volna a Kormányhivatal megkifogásolta volna.
Lehóczkiné Tímár Irén szintén játszótérről szeretne beszámolni az endrődi templom
előtti játszótérnél szintén nagyon rossz állapotban vannak a padok, ugyanis a buszöböl kialakításánál ki lettek vágva a bokrok cserjék, amire akkor ígéretet kapott, hogy
vissza lesz telepítve, de nem történt meg. Rendkívül veszélyes.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy megnézte a tavalyi ajánlatot, amely az
Ifjúsági lakótelepen kiépített játszótérről szól. A háromállásos hintaállvány bruttó értéke 260.160,-Ft amelyben volt egy 20 %-os árengedmény is. Kettő telepítésénél több
mint 500 e Ft-ról van szó. A hosszú távú koncepcióban az szerepel, hogy az Október
6. lakótelepen lévő játszótér további bővítése után az ott található fa játékok át lesznek telepítve a besenyszegi játszótér helyére.
Marton Dániel elmondta, hogy a Vásártéri lakótelepen jelenleg az E.On dolgozik, ami
járdaburkolat bontással is jár. Kérné, hogy ennek helyreállítása során fokozottan
ügyeljenek arra, hogy ez megfelelően történjen, és ha mód van rá akkor jobb állapotban. Némi kátyúzási munka el lett végezve az állomás előtti úton.
Várfi András polgármester a játszóterekkel kapcsolatban elmondta, hogy ezeket
megfelelően elő kell készíteni és azt követően lehet róla dönteni.
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Poharelec László hozzátette, hogy fontos a klíma is, melyről szintén most döntöttek.
Ha szükséges meghatározza a forrást, ne várjanak már addig, amíg az Október6 lakótelepnél lebontják a játékokat.
Azok a gyerekek, akik most szeretnének ott játszani, nem szeretnének várni. Amenynyiben szükséges szeretné a tartalékból a pénzt felajánlani, mivel nem veszi fel és a
továbbiakban sem kívánja felvenni a tiszteletdíjat, az ottani tartalékból oldják meg a
két hintának a beszerzését.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy nem látott felesleges játékot az Október 6.
lakótelepnél, miért kell ott lebontani?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem felesleges játékok vannak, hanem
amikor a gúla elhelyezéséről döntöttek, akkor egy új stílusú, új játszótér létrehozásáról döntöttek új játékelemekkel.
A lemondott tiszteletdíjjal nem dicsekedne, mert az az igazi, ha valaki az adózott jövedelméből adományoz.
Kérné megszavazni a döntési javaslatot.
Poharelec László kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a
besenyszegi játszótéren illetve a csókásiban felállításra kerül egy két illetve háromállásos hinta, maximum 600 e Ft-ért, egy hét alatt be lehet kérni az ajánlatokat és utána
egy hónap alatt meg lehet csinálni.
Pardi László osztályvezető hozzátette, hogy ebben az ajánlatban külön sorban szerepel az ütéscsillapító talaj készítése, mely ebben az ajánlatban egy komplett játszótérre
értendő, mely 476.000,-Ft volt. Ennek valószínű töredéke egy hintaállvány alatt lévő
kiépítés, de ezzel is számolni kell.
Nagyné Perjési Anikó javasolta, hogy Hunyára telepedett egy család, kimondottan
játszótéri játékokat gyártanak, tőlük is lehet ajánlatot kérni, minősített játékaik vannak.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a javaslatról, hogy 600 e Ft értékben Besenyszegre és a Csókásiban hintatelepítésre kerüljön sor, mind a két helyre
vagy kettő, vagy háromállásos hinta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Besenyszegi és
a Csókási elbontott játszótér helyén egy-egy darab kettőállásos lengőhinta kiépítését, összesen 600.000 Ft értékben, melynek fedezete a
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Poharelec László önkormányzati képviselő 2013 évben fel nem vett
képviselői tiszteletdíja és járuléka.
Határidő: azonnal
Mraucsik Lajosné intézményvezető tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt évben
megírt pályázatot az egészséges életmódra nevelés érdekében a TÁMOP program
keretében. Első körben támogatásra ítélték, azonban akkor tartaléklistára került, most
beemelték és 10 M Ft-ot nyertek. Ebben a programban a munkavállalók részére különböző túrákat, a fizikai állapot javítására kerékpártúrákat gyalog, vízi túrákat fognak
szervezni. Olyan konyhatechnológiai módszereket szeretnének megmutatni a kollégáknak, amivel az egészséges táplálkozás megvalósítható, különböző szűréseken és
tréningeken fognak majd részt venni.
A DAOP program keretében megvalósult a Mirhóháti út 1-5. szám alatti alapszolgáltatást nyújtó épületnek a felújítása, energiatakarékossá tétele. A gépkocsit, ami nagyon jól működik, sokkal jobban férnek benne az ellátottak, meg tudták még a tavalyi
évben vásárolni a Dacia Duster gépjárművet, ami az ételek kiszállításában is közreműködik. Szép épületük valósult meg ennek a pályázatnak köszönhetően ennek a beruházásnak az átadása július 19-én lesz, amelyre most meghívja a Képviselő-testületet.
Várfi András polgármester gratulált az eredményekhez és sikeres, jó munkát kívánt.
A napokban volt egy megbeszélés a GYÜSZ-TE-vel. Korábban a GYÜSZ-TE egy választmányi ülésen eldöntötte, hogy a Halfőző versenynek új helyszínt jelöl meg a Hősök útján. Nincs a helyszínnel baj, de a Képviselő-testület dönt a helyszínről. Ezen a
megbeszélésen annak adott hangot, hogy célszerű lenne, ha az endrődi ligetben tartanánk a versenyt. A köztünk lévő szerződésben is az van leírva, hogy a Képviselőtestület dönt erről. Szeretné, ha a testület ezt megerősítené, augusztus 18-án lesz a
verseny. Bejelentette továbbá, hogy az augusztus 20-i ünnepséget Dr. Szonda István
augusztus 20-án itt a hivatal környékén kívánja megrendezni.
Kérte, hogy szavazzanak a halfőző verseny helyszínéről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013. augusztus 18-án
megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző verseny helyszínéül az
Endrődi Népligetet jelöli meg.
Határidő: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyző visszautalt, hogy ülésterv alapján dolgozik a Képviselőtestület az üléstervhez munkaterv kapcsolódik, a munkatervre javaslatot a képviselők
is jó lenne ha tennének ugyanis a féléves munkaterv lejár most van folyamatban a
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második félév előkészítése. A munkaterv nem kötött, bármikor módosítható, de vezérfonalul szolgál a hivatal működésében.
A hivatali gépjármű beszerzése megtörtént, holnap átvételre kerül, a Lada NIVA a hivatal működéséhez nem szükséges.
Mindaddig, amíg a Képviselő-testület a végleges döntését meg nem hozza a gépjármű sorsáról addig az önkormányzati tűzoltóságnak kerül használatra átadásra, melyet
egy évben belül megtehet, mivel a hivatal tulajdonában van.

További bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet a
Tv nézők figyelmét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Béres János
hitelesítő

Iványi Lajosné
hitelesítő
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