GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
29/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. október 31-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, Marton Dániel, 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
Dr. Timár Andrea a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető
helyettese valamennyi napirendhez,
Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok az 1. napirendhez,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos és Kocsisné Takács Gabriella
gazdaságvezető a 13. napirendhez,
Fekete József ügyvezető igazgató a 19-21. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Csikós Anikó

Ülés időtartama: 14.00-18.47
Várfi András polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat,
Aljegyző urat, az osztályvezetőket, intézmények vezetőit, a sajtó képviselőit. Köszöntötte Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok urat, és az érdeklődő állampolgárokat, akik a tvn keresztül kísérik figyelemmel a testület munkáját.
Elmondta, hogy az ülés megkezdése előtt egy igen komoly tűzeset keletkezett Gyomaendrődön, a raklapüzem ég, mellyel kapcsolatban Tóth Tibortól, a megyei katasztrófavédelem igazgatójától vár majd telefonos tájékoztatást.
838. oldal

Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 fős tagságból jelen van 10 fő.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő jelezte, hogy késve érkezik, továbbá Márjalaki József
is jelezte, hogy várhatóan 16 óra körül fog megérkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Marton Dániel és Arnóczi István János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
492/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Marton Dániel és Arnóczi István János képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjére tett javaslatot. A meghívó szerint 28 napirendi pont van, 29. a
bejelentések. A 27. napirendként szerepel a Gyomaendrőd Városi Diáksport Bizottság
támogatási kérelme, mely kérelmet időközben a bizottság visszavonta kérte, hogy a
testület azt ne tárgyalja, így okafogyottá vált. Kérte a képviselőket, hogy a napirendet
erre figyelemmel határozzák meg.
Megkérdezte, van-e egyéb napirendre vonatkozó javaslat.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012.
évben elvégzett feladatairól
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról
4. Helyi adórendelet felülvizsgálata, beszámoló az adóbeszedési
feladatok teljesüléséről és az önkormányzati követelések behajtásáról
5. Helyi szociális rendeletek felülvizsgálata
6. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
839. oldal

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
8. Települési értéktár létrehozása
9. Szociális Szövetkezet eszközátadás
10. Területvásárlás gyümölcsös kialakításához
11. Területvásárlás sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez
12. 2013. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
13. A Dr. Békés Bt.-vel a 4. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
14. Az Endrődi úti és a Magtárlaposi úti költségalapú bérlakásoknál 2013. I-III. negyedévében elvégzett üzemeltetési és karbantartási feladatok költségeinek kifizetéséhez engedély
15. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú
bérlakás kiutalása
16. Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója
17. Hulladékról szóló törvényben meghatározott önkormányzati
kötelezettségek teljesítése, hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata és megkötése
18. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása
19. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója
20. Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója
21. Gyomaközszolg Kft. gazdálkodási beszámolója
22. Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
pénzügyi elszámolása az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” c. programsorozat pályázati támogatásáról
23. Bel és külterületi holtágak haszonbérleti szerződés szerinti beszámolója
24. Beszámoló a mezőőri és közterület felügyelői feladatokról és a
mezőőri járulék kivetésének alakulásáról
25. Körös Kajak SE Kérelme a DAOP-5.1.3-11-2011-0050 az. sz. pályázatával kapcsolatban
26. Központi Sport Iskola SE Kajak-Kenu Szakosztály támogatási
kérelme
27. Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme
28. Bejelentések
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester tájékoztatatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a.) pontja alapján a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezése tárgyú előterjesztés megtárgyalására
zárt ülésen kerül sor.

840. oldal

Az érdemi munka megkezdése előtt egy fontos és megtisztelő kötelezettségének tett
eleget és köszöntötte Csényi Istvánt 30 éves munkaviszonya alkalmából. További munkájához jó erőt, egészséget kívánt, majd az erről szóló oklevelet és a virágot közösen
nyújtotta át Dr. Csorba Csaba jegyző úrral.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Szeptember 30-án a népmese napja volt a Határ Győző Városi Könyvtárba. Ez minden
évben egy igen szép rendezvénye a könyvtárnak.
Október 5-én Őszi Tárlat megnyitó volt az Endrődi Népházba, ahol a helyi amatőr művészeken kívül a nyári művésztábor néhány alkotója mutatta be alkotását.
Október 6-án Kondoroson részt vett az Aradi Vértanuk emlékére tartott megemlékezésen. Sajnálta, hogy eddig nálunk egyik pártnak, vagy civil szervezetnek sem jutott
eszébe egy ilyen megemlékezésnek a megtartása.
Október 7-én többen Gyomaendrődről Budapesten jártak Gergely Ágnes városunk
díszpolgárának könyvbemutatóján és köszöntötték őt 80. születésnapja alkalmából.
Gergely Ágnes a Két szimpla a Kedvesben c. életrajzi könyvét mutatta be.
Október 10-én a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa a zene napja alkalmából
adott egy szép koncertet a Járási Hivatal dísztermébe.
Október 17-én Gödöllőn járt egy a háztáji gazdálkodásról szóló fórumon.
Október 18-án Békéscsabán a Jókai Színházban került megtartásra a megyei nemzeti
ünnep. Majd ezen a napon este egy kellemes beszélgetésen vett részt a Three Rivers
Pud-ban a helyi tűzoltókkal.
Október 19-én a Selyem úti óvodának volt az alapítványi bálja.
Október 23-án méltón ünnepelt Gyomaendrőd, a Református Templomban tartott istentisztelet után a Szabadság téren az Országzászlónál Körmendi Gyula mondott ünnepi beszédet, majd a Bethlen Gábor szakképző iskola diákjai adtak ünnepi műsort, és
ezt követte a koszorúzás. Az ünnepi Képviselő-testületi ülés a Járási Hivatal Dísztermében került megtartásra, melyen helyi kitüntetések átadására került sor. Ezúton mondott köszönetet, hogy a Járási Hivatal lehetőséget biztosított arra, hogy a testület azon
a nagyon szép helyen tarthatta meg az ünnepi ülését.
Október 26-án igen sűrű volt a program. Az Endrődiek Baráti Köre disznóvágásán vett
részt, majd ezt követően a Judo Klub II. Gyomaendrődi Kupa rendezvényén, majd a
Barátság Nyugdíjas Egyesület ebédjén, végül este a Jézus Szíve Templom Plébánia vacsoráján a Körös étterembe.
Egyéb bejelentése nem volt, megkérdezte Alpolgármester urat, a Képviselőket a jelenlévő érdeklődőket, van-e napirend előtti bejelentésük, hozzászólásuk.
Hozzászólás nem volt, az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatását kérte.
A Kner Imre Gimnázium átadása a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába tárgyú
határozattal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:

841. oldal

Az intézmény használatában lévő vagyonkimutatásról szóló megállapodás az átadó és
az átvevő részéről aláírásra került. Év közben már nincs lehetőség arra, hogy a fenntartás átadása megtörténjen. Erre akkor lett volna lehetőség, ha október 1-ig megtörténik
a megállapodás aláírása, ugyanis október 18-ig lehetett megigényelni a feladat ellátáshoz szükséges állami támogatást. November 11-én a felek – KLIK, Egyházmegye,
Önkormányzat, és a Gimnázium jelenlegi és nyugalmazott igazgatója- egyeztető megbeszélést fognak tartani az elkövetkező időszak teendőivel kapcsolatban, és a jövő
tanévtől a gimnázium valóban egyházi fenntartásban folytathatja működését.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, így kérte a beszámoló elfogadását, az általa elmondottak figyelembe vételével.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
494/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 117/2013.(III.28.);
166/2013.(V.2.); 205/2013.(V.2.); 206/2013.(V.2.); 225/2013.(V.7.);
258/2013.(V.30.); 271/2013.(V.30.); 277/2013.(V.30.); 322/2013.(VI.27.);
330/2013.(VI.27.);
332/2013.(VI.27.);
333/2013.(VI.27.);
364/2013.(VII.9.); 365/2013.(VII.9.); 370/2013.(VII.9.); 371/2013.(VII.9.);
372/2013.(VII.9.);
375/2013.(VII.30.);
376/2013.(
VII.30.);
377/2013.(VII.30.);
384/2013.(VIII.29.);
385/2013.(VIII.29.);
387/2013.(VIII.29.);
389/2013.(VIII.29.);
393/2013.(VIII.29.);
394/2013.(VIII.29.);
398/2013.(VIII.29.);
399/2013.(VIII.29.);
402/2013.(VIII.29.);
406/2013.(VIII.29.);
407/2013.(VIII.29.);
408/2013.(VIII.29.);
409/2013.(VIII.29.);
411/2013.(VIII.29.);
412/2013.(VIII.29.);
413/2013.(VIII.29.);
415/2013.(VIII.29.);
430/2013.(IX.10.);
431/2013.(IX.10.);
432/2013.(IX.10.);
435/2013.(IX.20.);
439/2013.(IX.26.);
450/2013.(IX.26.);
452/2013.(IX.26.); Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évben elvégzett
feladatairól
Várfi András polgármester felkérte Bíró Zoltán tűzoltó parancsnokot tegye meg szóbeli kiegészítését a tájékoztatóval kapcsolatban.
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Bíró Zoltán mindenek előtt szólt arról, hogy a Polgármester úr által is említett raklapüzemnél kialakult tűzeset kapcsán négyes riasztási fokozatról beszélhetünk, amely
majdnem a legmagasabb fokozat. A tűzoltásban a Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületen kívül a szarvasi, mezőtúri, szeghalmi és a békéscsabai egységek vesznek
részt. Sérülésről egyenlőre nincs tudomásuk, folyik a tűzoltás. Ugyan az a raktárépület
ég, ami már egyszer leégett és újra épült.
Második alkalommal számol be a testületnek a hivatásos tűzoltóparancsnokság tevékenységéről. Első alkalommal a 2012. január 1-től felállt új katasztrófavédelmi rendszer megalakulásáról számolt be, a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szerepéről. Az azóta eltelt időben történtek bizonyos változások, inkább ezekről kívánt
szólni. Három fontos szakterület létesült a katasztrófavédelem területén. Tűzoltósági
szakterület, polgárvédelmi szakterület és az iparbiztonsági szakterület. Ez utóbbi legalsóbb szintje a katasztrófavédelmi kirendeltség. A három szakterület vonatkozásában
Gyomaendrődöt a tűzoltósági szakterület érinti, ezzel találkozhatnak leggyakrabban.
A klasszikus tűzoltási feladatok nem változtak. Ugyan úgy működési területről beszélünk, a szarvasi tűzoltóparancsnokság területe továbbra is megmaradt, elsődlegesen
Gyomaendrőd területe. Hangsúlyozta, hogy a parancsnokság működési területe nem
azonos a járás működési területével. Gyomaendrőd közigazgatási határán túl már a
szeghalmi tűzoltóság foglalkozik a tűzesetekkel.
Mint említette a hivatásos tűzoltóságok 2012. január 1-től megkapták a teljes polgárvédelmi feladatrendszert, ami teljesen új feladat volt számukra, korábban ilyennel
nem foglalkoztak. Kialakult a közbiztonsági referens intézménye, ami fontos kapocs a
tűzoltóságok és a települések között.
Iparbiztonság területén nem csak a veszélyes üzemekkel foglalkoznak, hanem kiterjesztették az azonosítási eljárást az un. küszöb érték alatti üzemekre is. Ezekben az
üzemekben kisebb mennyiségben található valamilyen veszélyes anyag tárolása, feldolgozása. Gyomaendrődön egy ilyen üzem van, a Keselyősi Kft., az ott tárolt műtrágyák mennyisége, és propán bután gáz telep miatt, ami az üzemszerű működéshez
szükséges.
Fontos változás még, hogy Gyomaendrődön megszűnt a katasztrófavédelmi iroda. Az
eddig 1 fő alkalmazott most már katasztrófavédelmi megbízottként végzi tevékenységét, és ugyan azokat a feladatokat látja el. Szoros kapcsolatot tart a közbiztonsági
referenssel, szervezetileg a szarvasi hivatásos tűzoltóparancsnoksághoz tartozik.
Új dolog még a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat. Ezt azt jelenti, hogy külön
megállapodást kell kötni a középiskolákkal, és katasztrófavédelemi szolgálaton belül
a közösségi szolgálatot teljesíthetik a tűzoltóságokon is.
Lehetőség van arra, hogy a megye bármely tűzoltóságán – megállapodástól függetlenül – közösségi szolgálat teljesítésére.
Az itteni önkéntes tűzoltósággal nagyon jó a kapcsolata a szarvasi hivatásos
tűzoltóparancsnokságnak. Az elmúlt évben több alkalommal végeztek náluk szakmai
ellenőrzést, melyek során olyan intézkedést egyszer sem kellett tenni, ami azonnali
beavatkozást igényelt volna.
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Várfi András polgármester megköszönte az értékes kiegészítést, fontos, hogy a biztonságunk mindig rendben legyen, ezért nagyon fontosak számunkra a katasztrófavédelemben dolgozók.
Poharelec László képviselő köszönte a részletes tájékoztatást, és a végzett munkát.
A közelmúltban, Mezőberényben egy új tűzoltóőrsöt avattak, és a hírek szerint Kevermesen is lesz egy ilyen. A tűzoltóőrs létrehozásával 19 új munkahelyet teremtettek
állami finanszírozásból. Kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy itt nálunk vizsgálta-e
valaki annak lehetőségét, hogy az itteni önkéntes tűzoltó egyesület egy őrssé alakuljon át. Már csak azért is, mert Bakondi úr elmondása szerint Csárdaszállást Mezőberény fogja felügyelni. Amennyiben ez így lesz, akkor önkormányzatunknak még több
támogatást kell adnunk az önkéntes tűzoltóságnak, mert a csárdaszállási támogatás
hiányozni fog a tűzoltóság költségvetéséből.
Miért nem nézték meg a lehetőségét annak, hogy itt Gyomaendrődön őrs legyen, és
kik a felelősök azért, hogy ezt nem terjesztették a képviselő-testület elé, ugyanis információi szerint erre lett volna lehetőség.
Bíró Zoltán megerősítette, hogy Mezőberényben valóban megalakult egy katasztrófavédelmi őrs. Az őrsök kialakításánál az elsődleges szempont az volt, hogy 15 percen
belül minden település elérhető legyen hivatásos tűzoltóság által. Első körben, a megyében három ilyen őrsöt hoztak létre – Mezőberény, Sarkad és Kevermes. Mezőberényben az ottani önkéntes tűzoltó egyesület épületében alakították ki ezt az őrsöt,
ahová a békéscsabai hivatásos tűzoltóság állománya került kihelyezésre, 24-48 órás
váltásos rendben. Olyan, mintha hivatásos tűzoltóság működne, csak egy gépjármű
fecskendővel. A sarkadi és kevermesi őrs kialakítására pénzügyi okok miatt később
kerül majd sor.
Az, hogy itt Gyomaendrődön miért nem alakult ilyen, tudni kell azt, hogy ez egy rendszer szintű beavatkozást igényel. Annak idején, amikor a működési területek felosztásra, átgondolásra kerültek volt olyan elgondolás, hogy itt is legyen hivatásos tűzoltóőrs, de a határokat nem mi húzzuk, mint mondta ez egy rendszer szintű beavatkozás, ezért nem tudja, hogy ki a felelős azért, hogy ilyen javaslat nem került a képviselő-testület elé. Ehhez minimum megyei igazgatói szintű javaslatra van szükség.
Egyéb kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy fogadják el tájékoztatót. Megköszönte a tűzoltók munkáját, további jó erőt és egészséget kívánt minden tűzoltónak, aki rendelkezésünkre áll, és segíti biztonságunkat.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évben elvégzett feladatairól szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Várfi András polgármester felkérte Arnóczi István János képviselő urat, a Pénzügyi
bizottság tagját ismertesse az előterjesztést.
Arnóczi István János elmondta, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően történt Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára készített javaslat előterjesztése. A koncepció Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
T/12415. számú törvényjavaslat figyelembe vételével került összeállításra.
A tervezés jelenlegi szakaszában meg kellett határozni az alapvetőcélokat, számba
venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kellett tekinteni az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok körét.
A koncepcióban 244.893 E Ft összegű hiány állapítható meg, melyből 86.978 E Ft a
működéshez, 157.915 E Ft pedig a fejlesztéshez kapcsolódik.
A véleményező bizottságok elfogadásra javasolják a koncepciót. A Városfenntartó
bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja, hogy a holtágakat üzemeltető egyesületek
részére a bérleti díj legyen elengedve arra az időszakra, amelyre a Körösi Halász Szövetkezet részére is elengedésre került.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a koncepció beterjesztését a döntési javaslatban megfogalmazottak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
496/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését
tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
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A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges
vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
Arnóczi István János képviselő elmondta, a Képviselő-testülete a 3/2012. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2013. évi költségvetését, melyet az elmúlt
időszakban 4 alkalommal módosított.
Jelen előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
nyújt tájékoztatást.
Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
intézmények háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló részletes beszámolókat az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a képviselő-testületnek
annak elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat
és intézményei 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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4. Napirendi pont
Helyi adórendelet felülvizsgálata, beszámoló az adóbeszedési feladatok teljesüléséről és az önkormányzati követelések behajtásáról
Betkó József a Városfenntartó bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a bizottság részéről az a javaslat fogalmazódott meg, hogy valamennyi adónemnél javasolja az
adómérséklés lehetőségének megvizsgálását. Főként a magánszemélyek kommunális
adójának felülvizsgálata szükséges az adómérséklés csökkentése érdekében.
Időközben Polgármester urat telefonon tájékoztatta Tóth Tibor a megyei katasztrófavédelmi igazgatója a raklapüzemnél keletkezett tűzesetről. A csarnok leégett, reggelik
fognak dolgozni a tűzoltók. Az igazgató úr megbízta Szilágyi Sándort, hogy a tűzoltók
ellátásáról gondoskodjon. Az iroda épületet sikerült megmenteni. A tűzeset okát vizsgálni fogják.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, hogy minden adónemnél vizsgálják meg a mérséklés lehetőségét, viszont ezzel együtt figyelembe kell
lenni a jövő évi költségvetés helyzetére is, hogy az nem lehet mínuszos.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, hogy a költségvetés elfogadása előtt az
adórendeletet el kell fogadni a testületnek. Ha december 31-ig nem fogadja el, akkor
a költségvetésbe ezt már nem tudják beépíteni. A megvizsgálásra olyan minimális idő
állna rendelkezésre, hogy véleménye szerint nincs realitása annak, hogy jövőre egy új
adórendelete legyen az önkormányzatnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az adórendelet felülvizsgálatát november 31ig el kell végezni. A kihirdetés ideje 30 nap, ahhoz, hogy az január 1-től hatályba léphessen, a novemberi testületi ülésen el kell fogadni a módosítást. A képviselő-testület
a költségvetési koncepció elfogadásával tudomásul vette a jelentkező hiányt, így ennek tudatában kell tárgyalni, foglalkozni az adórendelet módosításával.
Enyedi László osztályvezető kiegészítésként elmondta, az adómérsékléssel kieső bevétel hiányozni fog majd valahonnan, amit vagy másúton kell előteremteni, vagy valamire nem fog jutni pénz. Véleménye szerint egy öregszőlői lakos sem igazán annak
örülne, ha bizonyos összeggel kevesebb adót kellene fizetnie, hanem, ha megcsinálnák és kivilágítanánk a kerékpárutat.
A költségvetési koncepcióba 35 millió Ft kommunális adóbevétel van betervezve a
működési kiadások fedezésére, de fejlesztésre is fel lehetne használni. Az esetleges
adó mérsékléssel akkor ezt az összeget is ki kellene váltani.
Másrészt gondolni kell arra is, hogy nem minden évben lesz ilyen nagyberuházás
Gyomaendrődön, mint a vasúti aluljáró építés, ami plusz 100 millió Ft iparűzési adóbevételt jelentett a városnak. Hosszú távon erre az adóbevétel kiesésre is gondolni
kell, ha adócsökkentésről beszélnek.
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Betkó József bizottsági elnök nem értett egyet Osztályvezető úrral. Az általa említett
eddig meg nem valósult fejlesztések nem a kommunális adóbevételből fognak megvalósulni. Akkor jó adót fizetni, ha látják az adózók, hogy mire fordítják a pénzüket.
Például ha a hétvégi házakra befizetett adót az útépítésekre használjuk, visszaforgatjuk a környezetvédelmi alapba, akkor örömmel befizetik, de még ha azt látják, hogy
az önkormányzat csak feléli a beszedett adókat, akkor nem.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a jelenlegi koncepcióban működésre lett
betervezve a kommunális adóbevétel, míg az elmúlt években fejlesztésre fordították.
Amennyiben ezt az adót most csökkentik, úgy a működéstől veszik el a pénzt.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ismertette a döntési javaslatot. Az 1.
döntési javaslat három alternatívát tartalmaz. Az A. alternatíva arról szól, hogy módosítani kívánják a helyi adókról szóló rendeletet, és felkérik a jegyzőt, hogy minden
adónem esetében vizsgálja meg az adómérséklés lehetőségét. A B. alternatíva szintén
az rendelet módosításáról szól azzal, hogy a jegyző az építményadó vonatkozásában
vizsgálja meg a vállalkozási célú építmények után fizetendő adó 50 %-os mértékű
mérséklésnek a lehetőségét. Végezetül a C. alternatíva szerint a képviselő-testület
nem kívánja módosítani a helyi adókról szóló rendeletét.
Felkérte a képviselőket, hogy az egyes alternatívákról külön-külön szavazzanak:
A képviselő-testület az A. alternatíva szerinti döntési javaslatot 3 igen szavazattal, 5
nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasította és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. Felkéri a jegyzőt, hogy minden adónemnél vizsgálja meg az
adómérséklés lehetőségét.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a B. altenatíva szerinti döntési javaslatot 1 igen szavazattal, 6
nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elutasította, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
499/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. Felkéri a jegyzőt, hogy építményadóban vizsgálja meg a vállalkozási célú építmények után fizetendő adó 50 %-os mértékű mérséklésének a lehetőségét.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a C. szerinti döntési javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
500/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendeletét.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
szavazatát, amely szerint elfogadják az adóbeszedési feladatok teljesüléséről és az
önkormányzati követelések behajtásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
adóbeszedési feladatok teljesüléséről és az önkormányzati követelések behajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Helyi szociális rendeletek felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét az Ügyrendi bizottság tagját, hogy
ismertesse az előterjesztést.
849. oldal

Iványi Lajosné képviselő elmondta, az Országgyűlés 2014. január 1. napjával átalakítja az átmeneti segély rendszerét.
A legfontosabb változás, hogy az eddig külön szabályozott felnőtt korúak illetve a
gyermekek részére adható átmeneti segélyeket összevonja, bevezeti a családi segélyezés fogalmát, az arra rászoruló családnak adható önkormányzati segélyt, mint támogatási formát határoz meg. Az önkormányzati segélyezés átalakítása következtében két helyi szociális rendeletet kell felülvizsgálnia a Képviselő-testületnek.
Az Ügyrendi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a döntési javaslatban foglaltak szerint javasolja az önkormányzati segélyezési rendszer és az önkormányzati
segélytípusok kialakítását 2014. január 1. napjával.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőtestületet, hogy szavazzon a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
január 1. napjával az alábbiak szerint alakítja ki az önkormányzati segélyezés rendszerét, az alábbi önkormányzati segélytípusokat határozza meg:
Segélytípus
Jogosultsági feltételek
Elismert többletkiadás
Gyermek fogadásának előkészítésé- - nem rendelkezik az 1993. évi III
hez
tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatározott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Tanulói, hallgatói jogviszonyban álló - Nem rendelkezik az 1993. évi III
gyermek vagy fiatal felnőtt tanév- tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatárokezdési kiadása
zott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Tanulói, hallgatói jogviszonyban álló - Nem rendelkezik az 1993. évi III
gyermek tandíjának, egyéb ellátási tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatárodíjának megfizetése
zott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - Nem rendelkezik az 1993. évi III
gyermek családjával való kapcsolat- tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatáro-
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tartás elősegítése

zott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Gyermek családba való visszakerülé- - családgondozó jelzése alapján
sének elősegítéséhez kapcsolódó
- nem rendelkezik vagyonnal
kiadások
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Kórházi kezelésre
- Nem rendelkezik az 1993. évi III
tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatározott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Magas gyógyszerköltségek enyhíté- - nem jogosult közgyógyellátásra
sére
- esetenkénti gyógyszerkiadása
meghaladja az 5.000.-Ft-ot
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Családban nevelkedő gyermek
- Nem rendelkezik az 1993. évi III
egyéb – a MEP által teljes egészében tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatáronem finanszírozott – egészségügyi zott értékű vagyonnal
szolgáltatási díjának megfizetése
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Helyi bérlet megvásárlására
- Nem rendelkezik az 1993. évi III
tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatározott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
150 %-a
Elemi kár esetére
- Nem rendelkezik az 1993. évi III
tv. 4.§ (1) b. pontjában meghatározott értékű vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
300 %-a
Temetési költségekre
- családi jövedelemhatár az önym.
300 %-a
Krízis helyzetre
- krízis helyzetbe kerül jövedelme
egy hónapot meghaladóan, igazolható módon 50 %-kal csökkent
- Nem rendelkezik vagyonnal
- családi jövedelemhatár az önym.
300 %-a
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy felülvizsgálat eredményének megfelelően a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére készítse elő a rendelettervezeteket.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Betkó József elmondta, a helyi rendeletünk nem felel meg a hulladékgazdálkodási és
vízgazdálkodási törvényeknek, teljes átalakításra szorul. A rendelet vizsgálata során
megállapításra került, hogy célszerű egy teljesen új, a jogszabályoknak mindenben
megfelelő új rendelet megalkotása.
A rendelettervezet szerkezetének összeállítása során a vízgazdálkodásról szóló törvényben felsorolt területek szabályozását tartották szem előtt. A rendelettervezet csak
a szükséges szabályozásokat tartalmazza, a korábbi rendelethez képest többlet költséget nem vet ki a lakosságra és nem jár többlet adminisztratív munkával sem a szolgáltató, sem a hivatal számára. A mellékletében található díjtételek a szolgáltató által
2013. január 1. óta alkalmazott tételek, mértékükben változás nem történt.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény
44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el
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1. § (1) A rendelet hatály kiterjed:
a) arra a háztartási szennyvíz kezelésre, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének,
b) árnyékszékekre
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a beépítetlen telkek és a lakatlan lakás vagy üresen álló nem lakás célú épületek
ingatlanhasználóira,
b) a nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására.
(3) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve
1. Fogalom meghatározások
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladéknak minősül
az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó
technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
2. Közszolgáltatás tartalma
3. § (1) A települési folyékony hulladék kezelő közszolgáltató megnevezését (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:
a) a települési folyékonyhulladék gyűjtése,
b) a közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékonyhulladék szállítása,
c) a települési folyékony hulladék kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.
3. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai
4. § (1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán
személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.
(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének
várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés
között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.
(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a
szolgáltató között a polgári törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
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(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést
követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.
(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.
5. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.
(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó
hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül
írásban köteles válaszolni.
6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.
7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:
a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,
b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,
c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,
d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés
e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.
8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét, nők esetében születési név
b) a születési idejét és helyét
c) az anyja nevét kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének,
továbbá tartózkodási helyének címét is.
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás
mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok
nyilvántartása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra
jogosultak ismerhessék meg.
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.
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(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
9. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő, ingatlanhasználó írásban szerződést köt, amelyben meg kell határozni legalább a szerződéskötő feleket, az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását, a
szolgáltatás végzésének helyét, a szolgáltatás ellenértékét, a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét, az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését, szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.
a) a közszolgáltatót,
b) a megrendelő ingatlanhasználó
ba) nevét,
bb) születési idejét,
bc) anyja nevét,
bd) lakcímét
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének napját,
b) a teljesítés helyét
4. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2013. november 5-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2013. október
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. november 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. november 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet a 28/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
2. melléklet a 28/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez
A szolgáltatás díjtételei
A
B
1 Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj: Díjtétel
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
2
2.443,-Ft/m3
szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
2.352,-Ft/m3
3
szállítással
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül)
4
díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
5
2.557,-Ft/m3
szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
6
2.464,-Ft/m3
szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km7
en belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
8
2.443,-Ft/m3
szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
9
2.352,-Ft/m3
szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10
10
km-en belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
11
2.557,-Ft/m3
szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő
12
2.464,-Ft/m3
szállítással
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Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (1015 km-en belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő
14 szállítással:
2.590,- Ft/m3

13

4-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő
2.498,-Ft/m3
szállítással:
16 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:
8.295,-Ft/m3

15

7. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József elmondta, a hulladékról szóló törvény hatályba lépését követően a rendelet több pontja, többek között az ármegállapító rész hatályon kívül helyezése megtörtént, azonban elmondható hogy a jelenlegi szabályozás nem felel meg a törvényi
előírásoknak és több helyen párhuzamos szabályozást tartalmaz.
Mindezek miatt a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új, átláthatóbb és
egyszerűbb rendelet megalkotása célszerű.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a rendelet felülvizsgálatának ez az elsőfordulós tárgyalása.
A rendelet-tervezet végleges szövegét a novemberi ülésen fogadja el a testület a
november 26-i közmeghallgatáson tartandó közmeghallgatáson elhangzó lakossági
észrevételek figyelembe vételével.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
503/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét 2. fordulós tárgyalásra alkalmasnak
találja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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8. Napirendi pont
Települési értéktár létrehozása
Iványi Lajosné képviselő az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésén fogadta el a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek
tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.
Az önkormányzat települési értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre. A kormányrendelet szerint az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy éljen a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, hiszen Gyomaendrődön is van
sok olyan termék, dolog, ami alkalmas arra, hogy a települési értéktárba felvételre
kerülhessen. A Települési Értéktár Bizottság még nem jött létre, annak létrehozásáról
és a működésének szabályairól a háttér egyeztetések lefolytatása után a novemberi
ülésen fog dönteni a testület.
Kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatnak
megfelelően.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései
alapján úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának
lehetőségével.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, működésének szabályairól a
2013. novemberi ülésén fog dönteni.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja
a polgármestert, hogy a települési értéktár létrehozásáról szóló döntéséről értesítse a Békés Megyei Közgyűlés elnökét.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Szociális Szövetkezet eszközátadás
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Önkormányzatunk további eszközbeszerzést
valósíthatott meg a kistérségi start közfoglalkozatási programokon belül többlettámogatás formájában, azzal a feltétellel, hogy az újonnan megalakuló Szociális Szövetkezet részére azt átadja. A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet szeptemberben
bejegyzésre került. A szövetkezet működéséhez elengedhetetlen a támogatásból
megvásárolt eszközök egy részének használata. Azon eszközök kerülnének ingyenes
haszonkölcsönbe adására, amelyeket azért kapott önkormányzatunk, mert vállalta a
szövetkezet megalapítását.
Az eszközök felsorolását az előterjesztés tartalmazza. Az ingyenes haszonkölcsönbe
átadás az Önkormányzat terheit nem növeli. Természetesen az átadott eszközök továbbra is elérhetőek lesznek az önkormányzat számára a közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. A működési költségeket a közfoglalkoztatási programok támogatják teljes mértékben.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben
szereplő eszközöket ingyenes haszonkölcsönbe adja át a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet számára.
Várfi András polgármester véleménye szerint a képviselő-testület jól döntött, amikor
ki állt amellett, hogy legyen Gyomaendrődön szociális szövetkezet, amely által munkahelyeket teremthetnek itt a településen.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbiakban megnevezett eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet részére:
BS1000DS betonelem gyártó gép

1

db

1 750 000

M-250 keverő

1

db

900 000

Járda-/mederlap sablon

1

db

600 000
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Árokelem sablon 33x60x40

1

db

750 000

Térkő sablon

1

db

760 000

Szegélykő sablon

1

db

760 000

zsalukő sablon

1

db

600 000

Overlock szegvevarró gép

1

db

291 973

Kardkéses szabászgép

1

db

190 373

Vasalóasztal, gőzfejlesztővel, kézi vasalóval 1

db

342 773

Foton 504 fülkés erőgép

1

db

5 207 000

palettav. homlokrak. adapt.

1

db

2 054 860

Föld-oszlopfúró adapter

1

db

457 200

Körkéses szabászgép

1

db

88 773

Kézieszközök beszerzése

1

db

150 000

Rövidáru kellék

500 db

186 500

Alapanyagok (textil, cérna)

1

db

250 583

Nyakbefogó

16

db

508 000

25 literes tejszállító

10

db

317 500

Szűrőeszközök: tölcsér szűrő

1

db

38 100

500 literes tejhűtő

1

db

1 249 170

Sajtáros fejőkészülék

8

db

1 280 180

Áramfejlesztő

1

db

326 270

Várkumszivattyú, elektromos

1

db

647 700

Honda TR 3.3 agregátos

1

db

230 100

Tőgyápolószer és felszerelés

1

db

249 430

Tisztítószer

500 db

120 015

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
10. Napirendi pont
Területvásárlás gyümölcsös kialakításához
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a kistérségi start közfoglalkoztatási program
bővítése lehetőségei közt felmerült egy vegyes gyümölcsös telepítése illetve művelése, mintegy 2,5 ha nagyságú területen. A gyümölcsfák telepítése, a terület körbe kerítése a program keretein belül valósulna meg. Ebben az évben árutermelő vegyes
gyümölcs fajokat és fajtákat telepítenének, két év múlva őshonos, területre jellemző
gyümölcsökből álló génbankokat.
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A telepítésben a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató - Fejlesztő Intézet munkatársai
lennének segítségünkre. A termés egy része értékesítésre, illetve további feldolgozásra kerülhet majd.
A gyümölcsös telepítésére tervezett összes terület: 2, 3995 ha, ebből 1,6489 ha magánszemélyek tulajdonában van.
A Városfenntartó bizottság 2 igen és 3 tartozódás mellett elutasította a gyümölcsöshöz történő területvásárlást, míg a Pénzügyi bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett
szintén elutasította.
Fülöp Zoltán képviselő elmondta, a Városfenntartó bizottság hosszasan vitatta ezt a
napirendi pontot, hogy hol legyen ez a gyümölcsös, miért itt a városháza kerítése
mellett. A településrendezési terv szerint ugyanis ezek a területek városközpont kialakítására vannak kijelölve. A bizottsági ülésen kértek egy terület kimutatást arról, hogy
ettől a területről Délre milyen önkormányzati tulajdonú területek vannak. A kapott
kimutatás szerint a 3440 hrsz-ú terület az önkormányzat tulajdonában van, ezért támogatta a gyümölcsös megvalósítását, de itt ezen a területen. Kezdődjön a 3440
hrsz-ú területtel és a fejeződjön be a 3434 hrsz-ú területekkel, a közötte lévő öt területet meg kell nézni kinek a tulajdonai, és vagy területvásárlással, vagy területcserével
próbáljunk meg ezekhez hozzájutni.
Arnóczi István János képviselő nem érette, hogy ha 200 méterrel arrább kerülne a
gyümölcsös, akkor már támogatnák. Még ha városközpontként is vannak kijelölve az
előterjesztésben szereplő területek, ha oda egy gyümölcsöst, génbankot telepítenének, az a város büszkesége is lehetne. Nem egy nyugati városban megtalálhatók ilyenek. Ha egy megfelelően rendben tartott, művelt területről van szó, akkor még a város dísze is lehet.
Egyáltalán azt kell eldönteni, hogy akarják-e a telepítést vagy sem. Egy ekkor területen 30-35 családnak tudnának munkalehetőséget, keresetet adni. Remélte, hogy a
GYÜSZTE is támogatja ezt a programot, hiszen ezért is kapják a várostól a támogatást.
/ Márjalaki József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Nagyné Perjési Anikó képviselő emlékeztetett, egy évvel ezelőtt, amikor a városháza
ide kiköltözött az egy fő érv az volt, hogy itt egy szép városközpontot fognak kialakítani. Ha a városháza mögötti területre most gyümölcsöst létesítenek, újabb 30 évre
elveszik ezt a lehetőséget. Hogy fognak azoknak a szemébe nézni, akiknek ezt az ígéretet tették.
A településrendezési tervben ez a terület településközpontú terület. Bár a városi főépítész véleménye szerint nyugodtan lehet ide telepíteni gyümölcsöst, de a Polányi
Máté és a Guttenberg utcától lefele mezőgazdasági általános területek vannak. Ezek a
területek valók arra, hogy gyümölcsöst telepítsünk. Tehát nem azért szeretnék 200
méterrel lentebb a gyümölcsös telepítését, mert úgy tartja kedvük, hanem mert az a
terület van általános mezőgazdasági művelésre kijelölve. Senki nincs ellene annak,
hogy gyümölcsöst telepítsenek, sőt egyetért azzal, hogy minden talpalatnyi föld legyen megművelve.
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Véleménye szerint a városháza mögötti és a Guttenberg utca közötti területeken, míg
nem lesz itt városközpont, addig rövid tenyészidejű növényeket kellene termeszteni,
és az attól lefelé eső mezőgazdasági általános területeken bár mennyi hektáron nyugodtan telepítsenek gyümölcsöst.
Hangsúlyozta, nem azt nem támogatják, hogy gyümölcsöst telepítsenek, hanem,
hogy erre a helyre, ami településközpont lehetne egyszer.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint, ha egy városközpont szép, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott új épületek vannak, hanem szép lehet egy szépen rendben tartott kerttől is. Személy szerint és biztos sok gyomaendrődi lakos is szívesebben nézne egy szépen rendben tartott gazdaságot, ami a helyi családok egy részének
megélhetési lehetőséget nyújtana, és ha idővel más célra lesz szükség a területre, akkor azon rövid időn belül lehetne változtatni.
Arnóczi István János képviselő semmi akadályát nem látta annak, hogy az előterjesztésben felsorolt területeken gyümölcsöst valósítsanak meg.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, miért probléma az, hogy a Fülöp Zoltán
képviselő úr által javasolt helyre kerüljön a gyümölcsös, ahol annak igazán a helye
lenne a városrendezési terv szerint. Ráadásul így 2000 m2-el kevesebb területet kellene megvásárolnunk, annak ára itt maradna a város kasszájába, amit a későbbiekben
akár játszótérre tudnák költeni.
Fülöp Zoltán képviselő hangsúlyozta, szeretnék a gyümölcsös megvalósítani. Az előterjesztésben jelölt 2.4 ha területből 7.500 m2 az önkormányzati tulajdon, míg az általa javasolt 3440 hrsz-tól 3434 hrsz-ig területből 10.500 m2. Tehát 2.500 m2-el kevesebbet kellene megvásárolni az önkormányzatnak. Miért okozna gondot, ha 200 méterrel délebbre kerülne a gyümölcsös, mint ahogy elképzelték.
Dávid István elmondta, tudomása szerint ezek a területek most olcsó áron eladóak,
tehát ezt kellene a testületnek megfontolni, és megvásárolni, mert lehet, hogy 5 év
múlva többszörös árat kell majd fizetni érte.
Vegyék meg ezeket a városháza körüli területeket és ültessenek bele gyümölcsfákat.
Várfi András polgármester véleménye szerint az lehetne egy igazi kuriózum, hogy
közvetlenül a városháza mellett létesül egy gyümölcsös. Sőt Surányi professzor úr,
még a városháza udvarát is gyümölcsfákkal ültetné be. Ha 200 méterrel kijjebb teszik,
az egyrészt vagyonvédelmi szempontból sem lenne jó, másrészt nem ugyan az lesz,
mint ami itt a városháza mellett megvalósulhatna.
Betkó József képviselő elmondta, eddig sem a bizottsági ülésen, sem pedig a jelen
ülésen nem hangzott el az egyik legfontosabb érv, hogy jelenleg ezek a kertek nulla
forintot érnek, eladhatatlanok. Az önkormányzat most egy stratégiailag fontos területet megvehetne tisztességes árért, amit szabadpiacon a tulajdonosok ennyiért most
nem tudnának értékesíteni.
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Viszont, ha néhány évtizeden belül itt kiépül a városközpont, akkor ezeknek a telkeknek az értéke a soksorosára fog nőni. Akkor majd sokkal nagyobb pénzügyi terhet
jelentene a megvásárlásuk az akkori önkormányzatnak, mint a mostaninak ez a 2.1
millió Ft, amire a fedezet is megvan.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint ezt a pénzösszeget másra is el tudnák
költeni.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, támogatja a gyümölcsös létesítését, de
nem itt a városháza mellett. Melyik városban látott már valaki olyat, hogy a városháza
környékén gyümölcsös van, vagy mezőgazdasági terület. Ki találta ki azt, hogy mindenáron ide kell a szilvafákat ültetni. Nonszensznek tartotta. Ha van rá mód és lehetőség, akkor nem 2.5 hektáron javasolná, hanem legalább 15-20 hektáron. Mint ismeretes Gyomaendrődön van már egy szilváskert 8 hektáron, ami egy családnak ad
megélhetést. 2.5 hektáron hogy akarnak 30 családnak megélhetést biztosítani.
Csodálkozott a főépítész vélemény is.
Dr. Kovács Béla véleménye szerint ez a gyümölcsös egy lehetőség lenne a jövőnek.
Most tisztességes áron lehetne a városközpontba megvenni ezeket a területeket. A
döntés meghozatalakor ne önmagában gondolkodjon a testület, hanem a következő
testületben, a lehetőséget kellene nekik megadni. Ha idővel fejlesztés céljára még is
szükség lesz ezekre a területekre, akkor a csemetéket ki lehet termelni és adott lesz a
lehetőség. Mint volt önkormányzati képviselő elmondhatja, hogy nem egy esetben
szkeptikus volt az akkori testület bizonyos döntéseket illetően, többek között az ipari
parkkal, az inkubátor házzal kapcsolatban is. Nem igazán hittek benne, de annak dacára még is megszavazták, azért, hogy legalább a lehetőséget ne vessék el.
Ha most a pénzügyi fedezet is rendelkezésére áll a testületnek, akkor kár lenne elszalasztania ezt a lehetőséget.
Dr. Szonda István arra hívta fel a figyelmet, hogy kevés szó esett ennek a gyümölcsös kertnek a turisztikai részéről. Egy gyümölcsfa arborétumként kellene ezt felfogni,
aminek elsősorban nem gyümölcsészeti jelentősége lenne, hanem olyan fajtiszta és
történeti fajok bemutatása történne, amely valóban egy ismeretterjesztés és turisztikai látványosságot eredményezhet.
Ha ez a kert elősegíthetné azt, hogy itt valóban a térségre jellemző íz világú,
gyomaendrődi gyümölcsfajták feldolgozása történjen és hagyományos módszerekkel
történő kézműves termékek szülessenek, akkor a lakosságból több család választaná
ezt rész megélhetésnek.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, 2014. május 1-től a földvásárlási szabályok megváltoznak. A területek ára jelentősen meg fog emelkedni, ezért most ez egy
nagyon jó befektetés lenne az önkormányzatnak. Jövőre ez már nem ennyit fog érni.
Ha egy génbankot hoznak létre, és a gyümölcsöt itt helyben akarják feldolgozni, akkor azzal több családnak is munkát tudnának adni.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő ketté választotta a problémát. Az egyik egy településfejlesztési kérdés, míg a másik egy mezőgazdasági génbank létrehozásának kérdése. A településfejlesztést nézve mindenképpen támogatandó, hogy vegyék meg azokat a területeket, hiszen a későbbiekben egy településközpontot szeretnének létrehozni. A génbankot illetően viszont nem gondolná azt, hogy ha egy ilyet létrehoznak,
akkor 20 év múlva azt bárki is ki akarná vágni, meg akarná szüntetni. Ebből következően azt javasolta, hogy vásárolják meg azokat a területeket, amelyekre településfejlesztés szempontjából szükség van, és hozzanak létre egy génbankot olyan területen,
amit hosszú távon fenn tudnak tartani.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint a területvásárlásról kellene most dönteni,
a génbankról pedig még vitatkozhatnak később.
Poharelec László képviselő felhívta a figyelmet, hogy itt nem a tulajdonosok ajánlották fel megvételre ezeket a területeket, hanem az önkormányzat akarja azokat megvásárolni, ráadásul dupla olyan áron, mint ahogy egyébként elkelnek. Ha ők ajánlották
volna fel, akkor olyan előterjesztés készült volna, hogy adott területtulajdonos felajánlotta megvételre a tulajdonát képező területet. Ha majd lesz ilyen felajánlás, és lesz az
önkormányzatnak rá pénze, akkor ám legyen, foglalkozzanak vele. Ez ellen nincs kifogása.
Továbbra sem értett, hogy miért lenne baj, ha 200 méterrel arrább, ami már tényleg
mezőgazdasági terület telepítenék ezt a gyümölcsöst.
Betkó József bizottsági elnök javasolta, hogy a területet vásárolják, meg és amíg
nem lesz beépítve, egy intenzív gyümölcsöst telepítsenek rajta.
Vaszkó Katalin jelezte, hogy két család is felkérte arra, hogy tolmácsolja testület felé,
hogy ők igen is el akarják adni a tulajdonukban lévő fölterületet az önkormányzatnak.
Poharelec László képviselő egyetértett, hogy megvegyék ezeket a területeket, de az
előterjesztésben szereplő árnak a fele, amit ténylegesen érnek ezek a földek. Ha most
itt igent mondunk, akkor, aki ez után jön, hogy ő is el akarja adni a földjét, azt is megvesszük annyiért, amennyit mond érte.
Támogatja a gyümölcsös létrehozását, minél nagyobb területen, ott ahol Fülöp Zoltán
képviselő javasolta.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a felsorolt területek megvásárlásával jelentős
terület kerülne az önkormányzat tulajdonába és így megnyílna azoknak a városrendezési tervek, célkitűzések megvalósításának a lehetősége, amit ez a testület fogadott
el. A szakvéleményt, akár egyetértenek vele, akár nem tiszteletben kell tartani, hiszen
a főépítész is azt mondta, hogy mindaddig, amíg beépítésre nem kerül ez a terület,
mezőgazdasági művelésre hasznosítható, de nem építhető olyan épület, ami a mezőgazdasági funkcióhoz kapcsolódik.
Ha majd ezek a földek az önkormányzat tulajdonába kerülnek, majd a testület eldönti,
hogy mire akarja azt hasznosítani.
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Lehet gyümölcsösre, de adhatnak neki más funkciót is. Annyi bizonyos, hogy az a kutatói kör, aki felsorakozott ezen célkitűzés mögé, ezt a területet jónak, ideálisnak tartja, ami a rendezési terv célkitűzéseit nem veszélyezteti.
Fülöp Zoltán képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a képviselő-testület
2.100.000 Ft összegű keretet jelöl ki az alábbi területek megvásárlására:
Hrsz.
Terület
A terület megjelöléBecsült forgalmi érték
( m2 )
se
kerekítve ( Ft )
3448
2095
Beépítetlen terület
310.000
3449
4065
Beépítetlen terület
490.000
3450
4272
Beépítetlen terület
510.000
3451
1936
Beépítetlen terület
290.000
3452
4121
Beépítetlen terület
500.000
Összesen:
2.100.000
Ugyanakkor a képviselő-testület vizsgálja meg a gyümölcsös céljára történő területvásárlás lehetőségét a 3440 hrsz-tól a 3434 hrsz-ig tartó területek között.
Várfi András polgármester egyetértett a módosító javaslattal, azzal a kiegészítéssel,
hogy a 3440 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen már megkezdhető a gyümölcsfák telepítése.
Lezárta a témát, majd felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról az
általa tett kiegészítéssel.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2.100.000 Ft összegű keretet jelöl ki az alábbi területek megvásárlására:
Hrsz. Terület A terület megjelö- Becsült forgalmi érték
( m2 )
lése
kerekítve ( Ft )
3448 2095
Beépítetlen terület
310.000
3449 4065
Beépítetlen terület
490.000
3450 4272
Beépítetlen terület
510.000
3451 1936
Beépítetlen terület
290.000
3452 4121
Beépítetlen terület
500.000
Összesen:
2.100.000
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett tulajdonosokkal 2.100.000 Ft keretösszeg
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határáig tegyen ajánlatot az ingatlanok megvásárlására, illetve a
megegyezést követően az adásvétel megkötésére a következő feltételek mellett.
- Vételár megfizetése: legkésőbb a szerződés aláírásának
napján.
- Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását
követő 8 napon belül, illetve amennyiben a területen betakarításra váró termény van, akkor a betakarítást követő 8
napon belül.
A területvásárlás forrása: a 2013. évi többlet adóbevétel.
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megvizsgálja a gyümölcsös
céljára történő területvásárlás lehetőségét a 3440 hrsz-tól a 3434
hrsz-ig tartó területek között.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 3440
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen megkezdődjön a gyümölcsfák telepítése.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
11. Napirendi pont
Területvásárlás sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez
Betkó József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A képviselő
testület 2011 januárjában hozott határozatában elvi támogatását adta az önkormányzat tulajdonában lévő 0823/2 hrsz.-ú és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből megosztás útján létrejövő területen sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez. A 0823/2 hrsz-ú ingatlanon a rossz állapotban lévő bérlakásokat az egyesület
pályázati forrásból átalakította csónakházzá 2012-ben.
Az egyesület kidolgozta a további fejlesztési elképzeléseket sport csónak és kishajó
kikötő megvalósításához. A sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi
és tervezési munkáihoz kapcsolódóan megtörtént az előzetes tárgyalás a 0822/5
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával, Csuvár Katalinnal, aki a tulajdonrészét hajlandó eladni
2 millió forintért.
Az ingatlanvásárlás egyik előnye, hogy a tervezett sport csónak és kishajó kikötő
megvalósulása esetén a város idegenforgalmi vonzereje növekedni fog.
A Városfenntartó bizottság javasolja Csuvár Katalin tulajdonrészének megszerzését,
hatalmazzák fel a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a területcsere vagy egyéb
kompromisszumos megoldás érdekében.
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Toldi Balázs alpolgármester felvetette, hogy a földhasználati megosztási terv szerint
a Csuvár Katalin tulajdonát képező terület nem határos a vízparttal, már pedig, ha ott
kikötőt is akarnak építeni, akkor olyan területre is szükség lenne. Tudomása szerint ez
a terület az állammal közös tulajdon, ha megvesszük, a területet utána azt el fogjuk
cserélni az állammal? Hajlandó lesz-e erre az állam, egyáltalán ez a közös osztatlan
tulajdonban lévő terület biztos, hogy a Csuvár Kataliné.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az osztatlan közös tulajdon jelenleg nincs
megjelölve. Mi azt szeretnénk, hogy a terület a dévaványai úttal, a híddal párhuzamosan legyen kimérve. Az, hogy ezen a terven mi van bejelölve Csuvár Katalin használatában, az azért történt, mert a területalapú támogatáshoz a ténylegesen használt területet kell bejelölni, úgy igényelhető a támogatás.
Amennyiben a testület elfogadja ezt a vételárat, ami véleménye szerint méltányos és
arányos a területtel, ráadásul nekünk van szükségünk a területre, ami a célnak is megfelelne, akkor a Nemzeti Parkkal úgy kívánnak megegyezni, hogy a kimérés az úttal
párhuzamosan történjen.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, egyáltalán mikorra valósulhatna meg ez a beruházás. Véleménye szerint dupla annyiért szeretnék megvásárolni ezt a területet,
mint amennyit jelenleg ér.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, egy hullámtéri terület valóban nem érne
ennyit, ha nem a fő közlekedési út, nem egy csónak kikötő mellett lenne, és nem lenne rá szükség egy beruházáshoz.
Tótka Sándor a Körös Kajak SE képviseletében elmondta, azt, hogy ezt a beruházást
mikor lehet megvalósítani, nem tudja. Az elmúlt 3 évben általában olyan projektekre
írta ki pályázatot, ami már engedélyes tervdokumentációval rendelkezik. Ennek a kikötőnek a megterveztetése 8-10 millió Ft. Ha nincs területük, amire lehet építkezni, a
későbbiekben pályázni sem tudnak. A terület megvásárlásával további 2.5 hektár csatlakozhatna, így az önkormányzatnak lenne egy olyan hullámtéri területe, ami a vízpartra nyílik. Arra a vízparti szakaszra lehetne majd építeni egy sólyapályát, és egy
stéget, aminek a közeljövőben nagyobb a realitása, mint a kikötő építésnek.
Ha ezt a területet más vásárolná meg, akkor az önkormányzatnak ott marad a csónakház ingatlana úgy, hogy nincs vízpartra lenyúló területrésze.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, az önkormányzat fogja-e megterveztetni
ezt a kishajó kikötőt, ha igen melyik költségvetési évben. A sólyapálya és a stég kialakítására az egyesület már rendelkezik elnyert támogatással, ezek mellett elfog-e még
férni a kishajó kiköt is ezen a területen. Nem zárják-e ki egymást.
Tótka Sándor válaszolva elmondta, egy sólyapálya maximum 15 méter széles, a stég
lejáróval együtt 6 méter széles, tehát egy 80 méter széles területen minden elférhet.
Ahhoz, hogy a kikötő bevezető csatornája is elférjen, illetve ha az engedéllyel rendelkező stég is a helyére kerül, akkor elképzelhető, hogy valamekkora területet még el
kell cserélni az önkormányzatnak az ártérhez.
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Poharelec László képviselő megkérdezte, miért nekünk kell megegyezni erre a területre, miért nem egyezhet meg a jelenlegi tulajdonos, hogy majd így eladhatja. Szerezzék meg előbb az állami hozzájárulást, meg azt, hogy az állam lemond-e az elővételi szándékáról. Nem kaptak választ arra a kérdésre sem, hogy a tervezési díjat kinek
kell állni. Emlékeztetett, hogy néhány héttel ezelőtt egy sportegyesület 50.000 Ft-os
támogatási kérelmét utasították el, most meg itt egy másik egyesület egy elképzeléssel, ami valamikor majd megvalósul, amihez adjunk 2 millió Ft –ot. Egy olyan területért adjunk 2 millió Ft-ot, amit jelenleg kb. 1 millió Ft-ért vásárol az állam. 2 millió Ftért biztos, hogy az állam sem fogja megvenni, de mi megvesszük azért, hogy valakiknek legyen. Elfogadja, hogy gondolni kell a jövőre, de azért a jelenben élünk, sok
minden másra nincs pénzünk, ilyen távlati dolgokra meg van.
Információi szerint Székely János úrnak is ott van engedélye, hogy ott valamit létesíthet. Ha ez így van, akkor két stég vagy kikötő lesz egymás mellett. Nonszensznek tartotta.
Toldi Balázs alpolgármester jó dolognak tartotta az elképzelést, egy értéktemető
beruházás lenne, de a döntés előtt szükséges lenne tisztázni bizonyos dolgokat. Készüljön egy új előterjesztés, hogy kinek hova van ott engedélye, mit akar ott megvalósítani, mi fér el azon a területen. Esetleg mely területet kellene még elcserélni az
állammal, hajlandó-e erre az állam, stb. Most ne költsenek el 2 millió Ft-ot, úgy hogy
később kiderül, kevés a terület, de esetleg nem tudunk többet elcserélni. Egy átgondolt és felépített tervet valósítsanak meg.
Tótka Sándor megjegyezte a sólyapálya és a stég elfér a 80 méteres szakaszon.
Várfi András polgármester elmondta, ennek a területnek a megvásárlása nem csak az
egyesületet, hanem a várost is szolgálná, hiszen ott egy kishajó kikötő létesülhetne.
Az elhangzott véleményekre hozzászólásokra figyelemmel módosító javaslattal élt,
miszerint a sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez szükséges 0822/5 hrsz-ú területvásárlással kapcsolatban szükséges megvizsgálni, hogy mekkora területre van
szükség az érintett területen, illetve közvetlen környeztében van-e hasonló tevékenységre kiadva engedély.
Továbbá az államtól előzetesen információt kell kérni, hogy Csuvár Katalin tulajdonrészének megvásárlása esetén kíván-e élni az elővásárlási jogával, és a későbbiekben
amennyiben szükséges hajlandó-e területet eladni az önkormányzat részére.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
507/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a sport csónak és kishajó
kikötő létesítéséhez történő 0822/5 hrsz-ú területvásárlást megelőzően az alábbiakat kéri megvizsgálni:
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1. A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez pontosan mekkora területre van szükség,
2. Az érintett területen, illetve a közvetlen környezetében van-e
hasonló tevékenységre kiadva engedély,
3. A Magyar Államtól előzetesen információt kell kérni, hogy
Csuvár Katalin tulajdonrészének megvásárlása esetén kíván-e
élni az elővásárlási jogával, illetve a későbbiek során amennyiben szükséges hajlandó-e területet eladni az önkormányzat részére.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a kért információk ismeretében dönt a sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez történő területvásárlásról.
Határidő: 2013. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
2013. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a villamos energia beszerzés valamint szervezetfejlesztés tárgyában közbeszerzési eljárások indulat 2013. év második felében, emiatt
szükségessé vált, hogy a 2013. évi közbeszerzési tervnek elkészüljön a 2. számú módosítása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az egyes döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. éves közbeszerzési terv 2. sz. módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013 évi közbeszerzési terve – 2. sz.
módosítás
egységes szerkezetbe foglalva
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2013.
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1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

Építési beruházás
Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1./A-112011-0010
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
73.305.664,- Ft (72.892.594 Ft)
DAOP Pályázat támogatás 90%
Saját erő 10% a költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013.

Építési beruházás
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/0911-2011-0055 jelű projekttel kapcsolatos
építési munkálatok kivitelezése
Nemzeti
Nyílt
733.294.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9%
saját erő
2013.
2013.

Árubeszerzés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/0911-2011-0055 jelű projekttel kapcsolatos
munkagép beszerzés
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélkül indított
tárgyalásos eljárás
11.974.000.- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 %
saját erő
2013.
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

2013.

Építési beruházás
Helyi hő- és villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
128.000.000.- Ft
KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő
15%
2013.
2013.

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
134.175.838.- Ft
KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő
15%
2013.
2013.

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2013-2014
Nemzeti
Nyílt
35.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013-2014. gázév

7)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Villamos energia 2014.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Nemzeti
Nyílt
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2014. év

Szolgáltatás megrendelés
„Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál”
című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065. azonosító számú projekt megvalósítása során szervezetfejlesztési szolgáltatások
nyújtása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
21.748.000.- Ft
100% támogatásból
2013.
2013-2014. év

Gyomaendrőd, 2013…………………………..
…………………………..
Várfi András
Polgármester

…………………………..
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

A Képviselő-testület egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot a módosított terv
közzétételére a Kbt. 31. §-ának megfelelően.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
13. napirendi pont
A Dr. Békés Bt.-vel a 4. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné ismertette, hogy a Dr. Békés Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződést
módosítani szükséges a helyettesítő orvosok személyének változása miatt. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet alapján a helyet872. oldal

tesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A szerződés módosítását a döntési javaslat tartalmazza.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Békés Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva, a 4. fogorvosi körzetre
2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és
ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi II. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz. cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója 033530) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 4. fogorvosi körzet ellátására.
A helyettesítő orvosok személyének változása miatt a szerződés 3.2.
pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége
terhére az EüM rendelet 7. §-ban meghatározott helyettesítésről
gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi
ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Nyitrai Adrienn
- Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
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A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott
oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. október ……
…………………………….
………………………………..
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Békés Annamária
Várfi András
képviselő
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Az Endrődi úti és a Magtárlaposi úti költségalapú bérlakásoknál 2013. I-III. negyedévében elvégzett üzemeltetési és karbantartási feladatok költségeinek kifizetéséhez engedély
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a bérlakásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzatnak elkülönített számlán kell kezelnie, innen a
kezelő csak az önkormányzat írásos hozzájárulását követően hívhat le pénzt. Az előző
évben befolyt lakbérbevétel összegéből minden év első negyedévben átutalásra kerül
a Gyomaszolg részére a költségalapú bérlakások előző év üzemeltetésével kapcsolatos gondnoki teendők ellátásáról szóló számla, továbbá az elvégzett kisebb karbantartási munkák költsége. Jelenleg a számlán 3.635.593,-Ft összeg áll rendelkezésre,
mely 2013. 1-2-3 negyedévi lakbérbevételek összegéből adódik össze. A kezelő 2013
szeptemberében kiállított a mellékelt számlákon szereplő összeg 1.736.849,-Ft átutalását kéri a számláról. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
510/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által az Endrődi úti és a Magtárlaposi úti
költségalapú bérlakásoknál 2013. I-III. negyedévében elvégzett üzemeltetési és karbantartási feladatok költségét 1.736.849,- Ft, azaz:
egymillió-hétszázharminchatezer-nyolcszáznegyvenkilenc 00/100 Forint összegben a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft.
számlájára történő átutalását engedélyezi a költségalapú bérlakások
elkülönített számláján rendelkezésre álló összeg terhére.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása
- bérleti szerződés módosítása
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy a képviselő-testület a bérlakást 2013. május 1. napjától
kezdődően Dr. Macsári Judit részére utalta ki mindaddig, amíg az 1-es számú felnőtt
háziorvosi körzetbe háziorvosi tevékenységet végez, azzal, hogy Dr. Macsári Judit kötelezettséget vállal arra, hogy a Magtárlaposi út 1-3. szám alatti orvosi lakások elkészültét követően átköltözik az orvosi szolgálati lakások egyikébe. Dr. Macsári Judit
megtekintette azonban úgy nyilatkozott, hogy a bérlakások közül egyikre sem tart
igényt, amennyiben lehetőség van rá, úgy tovább bérelné a korábban kiutalt költségalapú bérlakást. Amennyiben a testület jóváhagyja úgy 2013. május 13. napján aláírt
bérleti szerződés 2. pontjának módosítása szükséges. Törölni kell az átköltözéssel
kapcsolatos kötelezettséget. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester javasolta, hogy doktornő maradjon ebben a lakásban és
maradjon sokáig Gyomaendrődön, meg vannak elégedve a betegei.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
511/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomendrőd Város Képviselő-testülete a 141/2013. (III. 28.) Gye. Kt.
határozatot és a VI. 2537-3/2013. ikt. számú bérleti szerződést az
alábbiak szerint módosítja:
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Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
a
Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakás bérleti jogviszonyát Dr. Macsári Judit részére az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben végzett háziorvosi tevékenység időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert az alábbi bérleti szerződés megkötésére:
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 141/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozata alapján
egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. képviseli Várfi András polgármester), mint
bérbeadó, továbbiakban, Bérbeadó,
másrészről:
Név
Dr. Macsári Judit
Leánykori
Macsári Judit
név:
Szül.
Szeghalom, 1980. 01. 25.
hely. idő:
Anyja
Papp Emilia Róza
neve:
mint bérlő továbbiakban: Bérlő között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (továbbiakban bérbeadó) a
141/2013. (III. 28.) Gye. Kt. határozatával, úgy döntött, hogy Dr.
Macsári Judit (ln.: Macsári Judit, szh.: Szeghalom, szi.: 1980. 01. 25.
an.: Papp Emilia Róza) (továbbiakban: bérlő) részére a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 14/2. szám alatti költségalapú bérlakástkiutalja mindaddig még az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet végez, azzal hogy Dr. Macsári Judit kötelezettséget vállal
arra, hogy a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti orvosi lakások elkészültét
követően átköltözik az orvosi szolgálati lakások egyikébe. A bérleti
szerződés 2013. május 13-án a VI. 2537-3/2013. ikt. sz. alatt megkötésre került. A felek megállapodása alapján az átköltözéssel járó kötelezettség teljesítésétől a Képviselő-testület eltekint, dr. Macsári Judit a
továbbiakban is a Magtárlaposi u. 14/2. sz. alatti bérlakást bérelheti,
bérelheti a bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják
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1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakra módosul: Bérbeadó a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2 szám alatti költségalapú bérlakás
és a hozzá tartozó közös használatú helyiségek bérleti jogviszonyát
Dr. Macsári Judit részére az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben
végzett háziorvosi tevékenység időpontjáig biztosítja, melyet a bérlő
elfogad.
A módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2013. ………………….. hó … nap
……………………….
Bérlő

………………………….
Bérbeadó

Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, hogy más irányú elfoglaltsága miatt Hamza
Zoltán ügyvezetői igazgató nem tud részt venni az ülésen. Amennyiben kérdések
lesznek irányába azt írásban megtesszük és a következő ülésre eljön és megválaszolja.
Elmondta továbbá, hogy a beszámoló első részéért nem Hamza Zoltán a felelős, hiszen ő idő közben érkezett, természetesen a jogfolytonosság fenn áll.
Poharelec László megkérdezte, hogy szombaton miért akadályozta meg a hulladékkezelő a szemétszállítást Gyomaendrődön is és Dévaványán is? Ugyanis nem voltak
hajlandók kinyitni, ha jók az információi.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy jók az információk. Hamza Zoltán ügyvezető igazgató ezt a kérdést, már tisztázta Fekete József ügyvezető igazgató úrral.
Nem csak Gyomaendrőd a gazdája a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek és a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy költségtakarékosan gazdálkodjon. Erről ő is szerzett információt és az elkövetkezendő időben meg fogják oldani a hulladék befogadását.
Márjalaki József elmondta, hogy a beszámolóból kiderül, hogy 1-6 hónap adózás
előtti eredménye kerekítve 26.685 e Ft a Kft-nek, ez a tervezett 11.879 e Ft-al szembeni. Tehát a bevételek alakulása mondhatni időarányosan megfelelnek. Ugyanakkor
a ráfordítások időarányos teljesítés alatt alakulnak 36.3 %-ban.
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Ez okozza a tervezethez képest több mint kétszer nagyobb eredményt. A bizottság
javasolja elfogadásra az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte, hogy a novemberi hónapban tűzze a testület újra napirendre a Regionális Hulladékkezelő Kft gazdasági helyzetéről a beszámolást. Az első
félév tekintetében valóban helytálló a társaság beszámolója megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 2013. július 14-től lépett hatályba a hulladékról szóló törvény
módosulása és ez egy új alapokra helyezi a hulladékkezelési járulék megfizetését. A
beszámolóban úgy kezeli a társaság az akkori hatályos jogszabályoknak megfelelően
a hulladékkezelési járulékot, mint egy átfutó járulékot. A jogszabály úgy szól, hogy a
hulladéklerakó kezelő üzemeltetője illetve az ártalmatlanítási művelet végzője a hulladéklerakás csökkentése valamint a törvényben meghatározott hasznosítási arányok
teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A járulék át nem hárítható, ez
2013. július 14-től hatályos, tehát ettől kezdve nem igaz az, hogy átfutó bevételként
vagy kiadásként kell kezelni a hulladékkezelési járulékot. Az akkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, ami 2013. január 1-től júliusig volt hatályos, abban az esetben valóban megvolt a lehetősége arra, hogy a járulékfizetést áthárítsa vagy a lakosokra vagy az önkormányzatokra, ennek a lehetősége megszűnt, ez nagymértékben
befolyásolja a társaság eredményét. Erre az ügyvezető úr bizottsági ülésen korrekt
módon rávilágított. Ez feszültséget okoz a Gyomaközszolg Kft., illetve a hulladéklerakó telep üzemeltetője között. Ezért azt javasolja, hogy a testület a novemberi ülésre
kérjen beszámolót, mert az lesz a hiteles, hogy hogyan alakul év végére a társaság
nyeresége. Valóban egy elég problémás helyzet adódott a jogszabályi változásból és
jelenleg nem rendezett ez a helyzet, hiszen azt kell figyelembe venni, hogy a hulladéklerakási járulék most jelenleg 3000-Ft/tonna a következő évben már 6000Ft/tonna azt követően pedig 9000-Ft/tonna. Tudni kell még, hogy a díjakat a 2012.
áprilisi díjnak megfelelően fagyasztották be jelenleg 2014 a közszolgáltatási díjak tekintetében.
Tehát ahhoz, hogy egy reális képet kapjon a testület és ennek lehet költségvetési kihatása is, szükséges lenne áttekintetni újra a hulladéklerakó üzemeltetésének gazdasági eredményét.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a döntési javaslatról szavazzanak. Elfogadása után fogalmazzanak egy meg egy másik döntési javaslatot, melyben az szerepel, hogy igaz, hogy az első félévi beszámolót elfogadta a Képviselő-testület, de kéri
a Regionális Hulladékkezelő ügyvezetőjét, hogy a megváltozott jogszabályoknak
megfelelően az elmúlt időszakról jelezze elő, hogy milyen nyereség illetve milyen
gazdálkodási év várható. Kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. I. félévi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kéri a Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjét, hogy a 2013. november havi ülésre készítsen
beszámolót a jogszabályi változásoknak megfelelően a 2013. gazdálkodási évről.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Hulladékról szóló törvényben meghatározott önkormányzati kötelezettségek
teljesítése, hulladék gyűjtési és szállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata és megkötése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Városfenntartó Bizottság a hulladékgyűjtés és szállítás
közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát és megkötését nem tárgyalta mivel a bizottsági ülés idején a Gyomaközszolg Kft nem rendelkezett még az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítésével. Azóta ezt megkapta. Önkormányzatunk
jelenleg a Gyomaközszolg Kft-vel áll szerződéses viszonyban, mely szerződés 2013.
december 31-ig szól. A törvényi előírásoknak megfelelően a hulladék mennyiségét
csökkenteni kell. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi Kistérségben című pályázatban a részletes megvalósíthatósági tanulmány
szerint a kistérség csak úgy tud megfelelni, ha a társult önkormányzatok együtt próbálják meg kezelni a hulladékot. Kiemelkedő jelentőséggel bír a projekt működési
területén a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladékok, különös
tekintettel a biohulladékokra, lerakótól való eltérítése. Célkitűzés, hogy széles körű
szemléletformálással a házi komposztálás elterjesztésének elméleti és műszaki segítésnyújtásával csökkentsük a lakásokból elszállításra kerülő bio és egyéb hulladékok
mennyiségét.
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A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges gépek és berendezések beszerezésével a jelenlegi szolgáltató szervezetek műszaki feltételeit a célkitűzések teljesítésére alkalmassá kívánja tenni. A projektberuházás során létrehozott illetve beszerzett vagyontárgyak, eszközök, a támogatásban részesülő kistérségi társulás, mint
önálló jogi személy tulajdonába kerülnek. A projektben érdekelt önkormányzatok a
már meglévő és tulajdonukban lévő hulladékkezelő létesítményeket, eszközöket a
társulás 100%-ban tulajdonban álló gazdasági társaság üzemeltetésébe adják. Élve a
Kbt. által biztosított lehetőséggel a társaság közvetlenül kíván szerződni saját közszolgáltatójával. A Városfenntartó Bizottság javasolja az első döntési javaslat elfogadását, a másodikat ők nem tárgyalták, a Pénzügyi Bizottság javasolta az első és a második döntési javaslat elfogadását. Mivel a minősítés megtörtént, nem valószínű, hogy
el kell halasztani a döntést a következő ülésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy a mai nap folyamán érkezett egy újabb
fejlemény, hogy a társaság közgyűlése döntött a nonprofit jelleg megkérésére, melyről jogerős bírósági végzés van. Ez azt jelenti, hogy most már a 2013. szeptember 24.,
hiszen a bejegyzés visszamenőleges hatályú a társaság neve Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ez látszatra egy névváltozás, a folyamat egy
jelentős állomáshoz érkezett, ahhoz, hogy a Gyomaközszolg Kft a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően alkalmassá és képessé vált arra, hogy közszolgáltatási szerződést kössön bármelyik önkormányzattal, vagy közbeszerzési pályázaton indulhasson. Egy csomóponthoz érkezett az önkormányzat és a társaság is. Megvitatták a bizottságok, hogy mi lesz a jövő állomásai és hogyan érinti ezt a benyújtott és elnyert
KEOP-os pályázat megvalósítását. Egyértelműen a felek úgy határoztak, hogy létrehoznak egy hulladéklerakási és ártalmatlanítási rendszert. Ezen belül ennek a konkrét
kérdése most a gyűjtési rendszer kialakítása. Ebben a kérdésben a felek kötelezettségeket vállaltak, a jelenleg működő rendszerüket ebben a kialakítandó rendszeren belül kívánják működtetni. Az önkormányzat kivel kössön akkor közszolgáltatási szerződést, és ha megkötötte, akkor annak mi lesz a további sorsa? Jelenleg az előkészítés
során maga a társaság is, affelé inspirálta az érintetteket, hogy a Gyomaközszolg Kft
minél hamarabb szerezze meg a jogszabályban szükséges feltételeket, hogy szerződést tudjon kötni az önkormányzatokkal, azt követően pedig, majd ha létrejön a kistérségi társulás által megalakítandó gazdasági társaság, abban már integrálódni tudjon, adott esetben olyan feltétellel is, hogy a megkötött szerződést felmondja, új szerződést köt. Az önkormányzat, amikor a pályázat benyújtásáról döntött akkor a Körösszögi Kistérségi Társulás hozott egy határozatot, amiben úgy fogadták el, hogy biztosítják a jövőben az akkori közszolgáltatók részvételét ebben a munkában. Tehát ha
megkötésre került a szerződés nagy valószínűséggel januárban azt felül kell vizsgálni
és a társulás által alapított új gazdasági társasággal új szerződést kell kötni. Ebben a
szerződésben pedig azt kell elérni, hogy mint alvállalkozó vehessen részt a
Gyomaközszolg. Ha így van miért kellett annyira erőltetni, hogy ezek a feltételek biztosítottak legyenek? Azért mert alvállalkozó is csak az lehet, aki rendelkez a feltételekkel. Két tulajdonos Dévaványa és Csárdaszállás ennek a rendszernek nem lesznek
részei.
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Tehát a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a Gyomaközszolg Kft-vel kell
az önkormányzatnak közszolgáltatási szerződést kötni, a szerződés során pedig azt a
rendező elvet szabályozni kell, hogy a társulás által megalapított és bejegyzést követően azzal a gazdasági társasággal kell.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatokról
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
514/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hulladékgazdálkodási törvény alapján felülvizsgálatra került jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. –vel köti
meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződést.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a közszolgáltatási szerződést jogszabály
szabályozza, hogy milyen tartalommal kell megkötni annak jóváhagyása a novemberi
ülésre kerül be. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által hozott 158/2012.( X. 19.) határozatára már hivatkozott.
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Ennek az a lényege, hogy a társulás társulási tanácsa dönt arról, hogy a
Gyomaközszolg kft által létrehozandó szolgáltató a települési hulladék gyűjtéssel
kapcsolatos tevékenységét az alapító okiratban meghatározott tulajdonosok közigazgatási területén, mint alvállalkozó a pályázat fenntartási időszakában végezheti. Továbbá a gépek elvezényléséhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges. Megvizsgálva a
társaság alapító okiratát, azt lehet mondani, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak
alkalmas arra, hogy a cégbíróság bejegyezze. Kiegészíteni a határozati javaslatot,
mely az alapító okiratot nem érinti. A 2-es döntési javaslat, hogy az alapító okirat elfogadására vonatkozó Képviselő-testületi határozat hatályba lépésének időpontja,
annak a döntésnek az elfogadási napja, melyben a tulajdonos jogerősen és visszavonhatatlanul utasítja a társaságot a Körös-szögi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 158/2012 (X.19) számú határozatában foglaltak végrehajtására.
Ez a döntést azt eredményezi, hogy a társulásnak utasítani kell az általa alapított gazdasági társaságot, hogy alvállalkozóként vonja be a Gyomaközszolg Kft-t. Ezzel azt
zárja le a Képviselő-testület, hogy ragaszkodik ahhoz a helyzethez, aminek kapcsán a
pályázatot benyújtotta, nevezetesen a település közigazgatási területén saját társaságával kívánja alvállalkozóként ellátni a közszolgáltatási feladatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében létrehozandó Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint:
Tartalomjegyzék
1. A társaság adatai
1. Társaság cégneve
1.2.
A társaság rövidített cégneve
1.3.
A társaság idegen nyelvű elnevezései
2. A társaság székhelye
3. A társaság jogállása és időtartama
4. A társaság alapítója
II.A társaság tevékenysége
5. A társaság tevékenységi körei
6. A társaság törzstőkéje
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7. Az üzletrész átruházása
8.A társaság üzleti éve
III.A társaság szervezete
9. Az alapító jogai és kötelességei
9.1.
A társaság éves beszámolója
9.2.
Az Alapító jogai
10. A társaság ügyvezetője
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés,
felelősségi szabályok
10. 4. A társaság cégjegyzése
11. A társaság Felügyelő Bizottsága
11.1.
A Felügyelő Bizottság tagjai
11.2.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása
11.3.
Összeférhetetlenségi szabályok
11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei
12. A könyvvizsgáló
12.1. A könyvvizsgáló
12.2. Összeférhetetlenségi szabályok
12.3. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei
IV. A társaság gazdálkodása
V. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
VI. Záró rendelkezések

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirata
mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.
Az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot alapít az alábbiak szerint:
I.
A társaság adatai
1. Társaság cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.
A társaság rövidített cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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1.3.

A társaság idegen nyelvű elnevezései (NEM KÖTELEZŐ):
………..
2. A társaság székhelye (telephelye/fióktelepe):
5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. A társaság jogállása és időtartama
A társaság a feladatát nonprofit szervezetként látja el.
A társaság működésének időtartama: határozatlan.
4. A társaság alapítója
A társaság alapítója a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.). Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 87.§ szakasza értelmében jogi személyiséggel rendelkezik.
Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván létrehozni,
az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi területéhez tartozó
települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges követelmény.
II.
A társaság tevékenysége
5. A társaság tevékenységi körei:
5.1. A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszer (TEAOR '08) szerint a társaság tevékenységi köre:
5.2.1. A társaság főtevékenysége:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A társaság egyéb tevékenységi körei:
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság az engedélyköteles tevékenységeket, csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai
képesítés szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával végzi. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet ténylegesen megkezdi.
A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
6. A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében
pénzbeli betét, és amelyet teljes egészében az alapító alapításkor a jogcím megjelölésével a……………………………………számú ügyvédi letéti számlára átutal, azzal, hogy a tár-
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saság bejegyzésével egyidejűleg nyitott bankszámlára az összeg teljes egészében átutalásra kerüljön.
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
7.Az üzletrész átruházása
7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
7.2. Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
7.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése
folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek
az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani..
8. A társaság üzleti éve:
A társaság határozatlan időre alakul, a társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
III.
A társaság szervezete
9. Az alapító jogai és kötelességei
9.1. Az Alapító jogai
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, így
a Gt. 141. § (2) bekezdése szerint különösen:
a)
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c)
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
e) a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
f) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
h) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése;
i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
n) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
p) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
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r) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
Jelen Alapító okira az Alapító hatáskörébe utalja továbbá: (JAVASLATOK, AMENNYIBEN SZÜKSÉGESNEK TARTJÁK, PL:)
- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyását;
- a Társaság működésének ellenőrzését az alapítói jogok gyakorlójának saját belső
ellenőrzési szervezete útján;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyását;
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyását;
- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadását és/vagy annak módosítását.
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja,
azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő
szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az ügyvezető és
a Felügyelő Bizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére
közvetlenül megküldeni.
Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az
ügyvezetőt írásban értesíti.
10. A társaság ügyvezetője
A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetőjének neve: Berkes Zsuzsanna
Anyja neve: Deák Ilona
Születési hely, idő: Csongrád, 1982.09.01.
Lakcíme: 6640 Csongrád, Wesselényi Miklós u. 23.
Adóazonosító jele: 8422461803
A Gt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ügyvezető megbízatása határozatlan
idejű.
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha
az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.
Nem lehet ügyvezetője a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző
naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő
volt.
Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető
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tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében
vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását,
a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint
törvényben előírt más adatokat;
köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása
esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat és
az alapítói határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat nem utal az Alapító
kizárólagos jogkörébe.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles
ellátni.
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok
Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik,
képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály
által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesített formában aláírják.
10. 4. A társaság cégjegyzése
A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője önállóan.
A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
Az ügyvezető a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak
okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának
világosan ki kell derülnie.
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Az ügyvezető gondoskodik a társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
11. A társaság Felügyelő Bizottsága
11. 1. A Felügyelő Bizottság tagjai
A Gt. 36.§ (1) bekezdésében, továbbá a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
Felügyelő bizottság tagjainak adatai:
Név: ……………… elnök
Anyja neve: ………………..
Született: …………………..
Lakcím: ……………………
Név: Kozsuch Kornél
Anyja neve: Sovány Ilona
Született: Szarvas, 1972.11.12.
Lakcím: Kondoros, Szénási út 60.
Név: Betkó József
Anyja neve: Novodonszki Zsuzsanna
Született: Gyula, 1963.04.17.
Lakcím: Gyomaendrőd, Dózsa György út 1.
11. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
11.3. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet
hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak
megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést
megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.
A felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez
az egyedüli tag hozzájárul.

888. oldal

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a
saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé
nem választható meg.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Alapító, illetve az Alapító jogkörében eljáró személy;
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c)
a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d)
az a)- c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az
Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a
tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító nevezi ki.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A Felügyelő Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az
ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság Alapítója hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen
van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ülésen hozott határozatokat is. A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.
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A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az összehívást a tag az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság
ülését 8 napon belül nem hívja össze, az összehívására bármely tag jogosult.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám
alá csökken vagy, nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá az ügyvezető igazgató javadalmazása vonatkozásában a 2009. évi CXXII tv. 4§ (1) bek. alapján szabályzatot alkot az Alapító. A
szabályzatot a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
12. A könyvvizsgáló
12.1. Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki.
A könyvvizsgáló adatai:
Név: Lázárné Kovács Etelka
Lakcím:……………………………
Kamarai nyilvántartási szám: ……………..
A könyvvizsgálót az Alapító a 2013. ……-tól …………… napjáig terjedő időszakra, egy
üzleti évről készített (egyszerűsített) éves beszámolót elfogadó közgyűlés (taggyűlés,
alapítói határozat) időpontjáig jelöli ki.
12.2. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló
- a társaság Alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az itt felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint
annak megszűnésétől számított három évig.
- aki a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
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- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.
12. 3. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei
- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját
maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető
tisztségviselők vagy Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni;
- ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles
erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni,
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
IV.
A társaság gazdálkodása
13. A társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december hó 31.
napjáig tart.
A társaság tevékenységéről a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni.
Az éves beszámolót - a felügyelő bizottság véleményezését követően - az Alapító
hagyja jóvá.
A Gt. 4.§ értelmében a nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak
kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
V.
Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
14.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül többek között az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, ill. a többcélú kistérségi társulás különkülön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbi891. oldal

zottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók meghatározott adatait és díjazását, valamint a (2) bekezdés szerint a másokkal együttesen cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az a törvényben meghatározott adatokat.
A 2.§ (3) bekezdés alapján továbbá a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés
értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó
adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az
egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős.
14.2. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
A társaság e-mail címe: ……………………..
A társaság honlapja: …………………………..
VI.
Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Ptk. rendelkezései, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító megbízást ad a Birher Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Mérleg u. 12., kamarai nyilvántartási száma: 01-001792, eljáró ügyvéd: dr. Birher Nándor Máté ügyvéd)
részére jelen alapító okirat elkészítésére és ellenjegyzésére.
Budapest, 2013. ………
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Az okiratot készítette és ellenjegyezte:
Budapest, 2013. ……..
Dr. Birher Nándor Máté
Ügyvéd
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
517/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-re vonatkozó alapító okirat elfogadására vonatkozó Képviselő-testületi határozat hatályba lépésének
időpontját annak a döntésnek az elfogadási napjára határozza meg,
melyben a tulajdonos jogerősen és visszavonhatatlanul utasítja a társaságot a Körös-szögi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
158/2012 (X.19) számú határozatában foglaltak végrehajtására.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Zöldpark Kft. elkészítette 2013. évi munkaterv szerint 1-9 hónap feladatellátásáról szóló beszámolóját. A beszámoló alapján a Kft
eredménye 583.000,-Ft egy évvel korábban ez az összeg 1.000,-Ft volt. A Zöldpark Kft.
könyvvizsgálatát 2013. november 27-ig megbízási szerződés alapján látják el.
A számvitelről szóló törvény nem teszi kötelezővé könyvvizsgáló alkalmazását a társaságnál. Ez a könyvvizsgálati díj havi 30.000,-Ft volt.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
518/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2013. évi munkaterv szerint 1-9 hónap feladatellátásról szóló beszámolóját.
A 2013. 1-9 hónap nyers eredmény kimutatás mérleg főösszege:
52.601 eFt.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Márjalaki József ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a C alternatívát javasolja elfogadásra.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a C alternatíváról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
519/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a számvitelről szóló 2000.
évi C. tv. törvény 155. § (3) bekezdésben biztosított lehetőség alapján
nem végeztet könyvvizsgálatot a társaságnál.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Gyomaszolg is elkészítette az ezévi munkaterv szerinti 1-8 hónap gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.
1-8 hónap adózás előtti eredménye -2,285 e Ft, az előző évhez képest jónak mondható, hiszen akkor -25,503 e Ft volt a Kft adózás előtti eredménye. A bizottság javasolja
a beszámoló elfogadását.
Poharelec László elmondta, hogy messze elmarad az inkubátorház a vállalt kötelezettségtől, csak érdeklődő van. A számok is mutatják költség 6,123 e Ft bevétel 4,885
e Ft, a mínusz többek között ebből is van.
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/Toldi Balázs alpolgármester elhagyta az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő./
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. 2013. év 1-8 hónap gazdálkodási tevékenységéről szóló
beszámolóját.
A 2013. 1-8 hónap nyers eredmény kimutatás mérleg főösszege:
151.719 eFt.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. gazdálkodási beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a beszámolóból kiderül, hogy a társaság 1-8 hónap adózás előtti eredmény 4,052 e Ft az előző évi 1,256 e Ft-al szemben, a bizottság
elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a
Gyomaközszolg Kft. 2013. év 1-8 hónap gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját.
A 2013. 1 - 8 hónap nyers eredmény kimutatás mérleg főösszege:
86.546 eFt.
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Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület pénzügyi elszámolása
az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” c. programsorozat pályázati támogatásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök előadta, hogy a Képviselő-testület felhatalmazta a
GYÜSZ-TE-t, hogy az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatot 2013.
szeptember 28-29-én megszervezze és a 650 e Ft pályázati támogatást e célra felhasználja. A rendezvény költségeinek elszámolásával kapcsolatban felmerülő dokumentumokat készítse el és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiállított számlákkal együtt a rendezvényt követő 20 napon belül bocsássa az önkormányzat rendelkezésére.
Az egyesület a pénzügyi elszámolást elkészítette azt a megadott határidőn belül benyújtotta. A pénzügyi elszámolás, programleírás, számlaösszesítés, valamint a számlák
az előterjesztés mellékletében található.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta 2 igen 1 nem és 1 tartózkodással nem született döntés.
/Toldi Balázs alpolgármester visszatért az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő./
Marton Dániel elmondta, hogy már a bizottsági ülésen is kifogásolt egy-két dolgot
az elszámolással. A túravezetésért, ami 2 óra volt 40 e Ft, vagy 500 adag slambuc elkészítéséért a 180 e Ft az sok, ilyet nem mondhat, mert nem lett meghatározva a testület által, hogy milyen módon, milyen irányokba legyen az összeg elköltve. A rendezvény meg lett szervezve a GYÜSZ-TE által, lezajlott jónak is volt mondható, de érdekes, hogy Pájer Sándor, aki hosszútávon a Hármas-Körös szabadstrand területét
díjmentesen bérli, használja az önkormányzattól ő benyújtott területhasználatért egy
tételt az ő számláján, ami 35 e Ft-ot tartalmazott. Véleménye szerint ebben a formában nem elfogadható, amennyiben ez az összeg kivételre kerül ebből a beszámolóból
akkor elfogadható.
Pájer Sándor a GYÜSZ-TE elnöke elmondta, hogy ezt a programot szeptember 29-én
megszervezték, elszámolását be is nyújtották. A Képviselő-testületnek tudni kell ennek az előzményét is. A rendezvényt az önkormányzat pályázhatta meg, az ő dolga
volt kimondottan ezt megvalósítani, hiszen nem ruházhatta át más szervezet részére.
Ennek ellenére a pályázatot a GYÜSZ-TE írta meg és szervezte mega két napos rendezvényt. A pályázat benyújtásának célja az volt, hogy mivel a pályázat kiíró úgy hirdette meg ezt a pályázati lehetőséget, hogy a legjobb pályázót bemutatják a tévében,
ezért úgy gondolták, hogy ez turisztikai szempontból haszonnal járna a város és a
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GYÜSZ-TE számára. Ezért úgy gondolták, hogy egy vizes pályázatot nyújtanak be, egy
vizes attrakciót, aminek az a lényege, hogy különböző vízi járművek a vízen versenyeznek és egy szórakoztató műsorszám keretében végzik ezt. Volt ehhez bátorság
úszás, voltak, akik vállalták. Ez mind szórakoztató program volt. Később kiderült, hogy
nem így zajlik az, hogy a tévében bemutatják a pályázatokat, megyei jogú városok
kaptak erre lehetőséget. A pályázatot viszont megnyerte az önkormányzat ezért 650 e
Ft-ot át is utaltak egyből az önkormányzatnak még a rendezvény előtt. Polgármester
úr megkereste, hogy rendezzék meg ezt a rendezvény, benyújtottak egy 910 e Ft-ról
szóló költségvetést. A beszélgetés kapcsán kiderült, hogy erre 650 e Ft áll rendelkezésre. Ekkor megállapodtak, hogy ezen az összegen rendezik meg a rendezvényt,
amit a legjobb tudásuk szerint meg is tettek. Az ártárgyalásoknál figyelembe vették az
alap dolgokat, ami itt felmerült. A mi nézetünk szerint a rendezvények esetében az
elsőbbség mindig a GYÜSZ-TE tagságé a második szempont a gyomaendrődi lakosé
és utána fordulnak külsős szolgáltatóhoz. Így ezt a rendezvényt is a GYÜSZ-TE tagok
igénybevételével végezték, így biztosítottak például padot, helyszínt, reklámlehetőséget stb. Az egész rendezvény megrendezésére 5 napjuk volt.
Marton képviselő úr által felvetettekre azt tudja mondani, hogy egy olyan bérleti díjról beszél, ami egy 0 bérleti díj, amiért ő bérli a strandot. Hozzá kell tenni, hogy az
endrődi strand is 0 bérleti díjjal van nála. 11 évvel ezelőtt kötötték egy akkor testületi
megállapodás alapján, hogy azt a gyomai szabadstrandot, amit senki nem vállalt el,
hogy működteti, ugyanis költségek merültek fel az új törvény értelmében, be kellett
ruházni több mint másfél M Ft-ot wc-kre, zuhanyzókra, öltözőkre, egyéb létesítményekre. Ekkor született egy testületi alku, hogy ingyenes bérlet mellett ezeket megvalósítja. Erre hivatkozni most, hogy olyan területet bérlünk, amit ingyen adtunk ez furcsa. Felmerült annak a bérleti szerződésnek a 7. pontja, amit 11 évvel ezelőtt írtak alá,
Marton képviselő felolvasta bizottsági ülésen, hogy a bérlő az ingatlant kizárólag vállalkozása útján használhatja, azon kereskedelmi tevékenységet folytathat, a területet
ilyen céllal harmadik fél részére nem hasznosíthatja. A kifogás az volt, hogy én ezt az
önkormányzat részére ő a harmadik fél, hasznosítottam, azzal, hogy területet biztosítottam ennek a rendezvénynek. Ez azért érdekes, mert itt már a vállalkozóságomat
próbálja befeketíteni és ez elég szomorú. Ugyanis azzal a félreértelmezett gondolattal, hogy abban az esetben, ha kiadunk egy területet egy rendezvénynek, akkor ez
harmadik félnek számít. Ugyanez a furcsa helyzet adódik, ha a strandra érkezik egy
vendég, aki megváltja a jegyét, ezzel egyetemben megváltott egy 2 m2-es területet,
napozhat, bemehet a vízbe. De ő ezt nem bérelte ki, ő egy szolgáltatást vett igénybe,
és itt is erről van szó.
Az önkormányzatnak egy szolgáltatást nyújtottam, azzal, hogy egy olyan területet
biztosítottam a rendezvényéhez, amellyel én rendelkeztem a megfelelő előmunkálatokat megcsináltam, mosdót, wc szállítottam ki szemetet összegyűjtöttem a területet
rendbe raktam előtte utána, ezért 80 e Ft-ot számlázott le és úgy gondolom, hogy ez
nem sok ha azt vesszük alapul, hogy egy mobil wc-nek a bérleti díja 25.000,-Ft darabonként, négyet vittünk ki. Így azt sem lehet kifogásolni, hogy ez esetleg túlszámlázott. Annyit ér egy ház amennyit adnak érte, nem az, hogy a szomszéd szerint menynyi. Hogy egy slambucot 500 adagot 250 e Ft-ért árazták be, végül 440 adagot főztek
meg 180 e Ft-ban állapodtak meg a legvégén, ez azt is jelentheti, hogy más dolog
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árajánlatot kérni egy konyhában megfőzött slambucért és más kint megfőzni. Oda ki
kell pakolni, mobilizálni kell, mindent ki kell vinni, műanyag tányérokat kell adni, evőeszközöket, szemetet elvinni stb.
Annyira foglalkoztatja bizottsági ülés óta, hogy még álmodott is ezzel, az volt az álmába, hogy képviselő úr egy 11 évvel ezelőtt kötött szerződést keres az irattárba,
megtalálja és tudja, hogy a 7-es pontot kell megnéznie. Furcsának találom, biztos vagyok benne, hogy ezt Önnek a kezébe adták. De akkor legalább értelmezte volna. Ki
adta a kezébe? Polgármester nem lehetett, hiszen vele megegyeztek. De ekkor felébredt.
Bántott, Jegyző úr hozzászólása a Pénzügyi Bizottság ülésén. Kifogásolta, hogy az
elszámolásban kevés összeget fizettek a művészeti csoportoknak a civil egyesületeknek, hogy ez aránytalanság többet kellett volna erre adni. A civil egyesületek helyében én örülnék ennek, mert amikor majd osztják a pénzt nekik akkor biztos támogatójuk lesz. De ugyanakkor van egy nagyon rossz üzenete ennek, méghozzá az, hogy
osztd meg és uralkodj. Amikor a civil szervezetek egymásnak kell ugrasztani akkor ez
a méltó példája ennek. Ez azért is érdekes, mert a fellépések díjánál ugyanazt alkalmaztuk, mint minden más rendezvényen. A civil szervezetek már tudják, hogy egymás
ellen felesleges őket összeugrasztani, hiszen ők egy csónakba utaznak mindig.
Megszerveztük az önkormányzat helyett, ilyenkor az jut eszembe, hogy jó tett helyébe jót várj, hát azt most megkaptuk, jól esett nekünk. Talán annyit fűznék még hozzá,
hogy kaptunk egy díszoklevelet, attól, aki kiírta a pályázatot, tőlük kaptunk köszönetet, de akik helyett csináltuk ezt a rendezvényt csak ez a köszönet, hogy itt kell állni és
be kell számolni bizonyos dolgokról.
Tavaly egy évvel ezelőtt azt kértem Önöktől, hogy segítsék munkákat. Azzal, hogy
ebben az évben általában kéthavonta mindig előkerül a GYÜSZ-TE különböző támadások tüzébe. Annyit kérnék Önöktől hagyjanak minket békén, nem kell segíteni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam Pájer
Sándor GYÜSZ-TE melletti védőbeszédét. Úgy gondolom, hogy közpénzről van szó,
mellyel el kell számolni, ez 650 e Ft. Vitatkoztunk már itt 50 és 100 E Ft-on is. Ezt kell
sorba venni. Megegyeztünk a feladat elvégzéséről, de a tételekben, hogy melyik
számlán mi szerepel abban nem egyeztünk ezt a Képviselő-testület, majd minősíti,
hogy megfelel, vagy nem felel meg.
Marton Dániel hozzátette azzal kezdte, hogy a rendezvény lezajlott és jó volt. Ez volt
a legfontosabb a Szent Mihály nappal kapcsolatban.
A beszámolóval, számlákkal, technikai kérdések merültek fel. Egy véleményt mondtam, egyetlen egy dolog a terület biztosításával kapcsolatban, amit úgy gondolok,
hogy jogszabályellenes. Pájer úr álmára, hogy visszautaljak, valóban álom lehetett,
mert ez nem igaz, ugyanis ez a laptop, ami előttem van egy önkormányzati laptop, ez
volt nálam a pénzügyi bizottság ülésén is. Bizottsági ülés alatt kerestem rá a google-n
hogy Pájer Gyoma strand. 90-től az összes testületi határozat az interneten megtalálható, ebből idézte a 7-es pontot.
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Poharelec László megkérdezte, hogy ha az önkormányzaté volt, akkor miért nem
csinálta meg? Marton képviselő úr szerint ez jogszabályellenes, de az is elhangzott,
hogy már az is az volt, hogy az önkormányzat oda adta valakinek. Ezt nem kellett volna piszkálni. Meg kellett volna írni az önkormányzatnak, vannak pályázatírók, és akkor
Pájer úrnak nem kellene itt állni. A kész munkában könnyű hibát találni. Marton képviselő úrnak fel kellett volna állni, hogy nem a GYÜSZ-TE majd Én, és akkor meg lehetett volna mutatni. Most megint elkezdünk a múltban vájkálni, pedig már elmondta,
hogy aki a múltban vájkál, az fenékkel van a jövőnek. Nem a jövőt építjük, hanem
próbáljuk rombolni, akár a GYÜSZ-TE-t akár Pájer urat próbáljuk befeketíteni. Azzal,
amit már elfogadott, elfogadták az elszámolását, meg is dicsérték őket.
Várfi András polgármester visszakérdezett, hogy képviselő úr szerint jó e a szerződés
és a számla? A szerződésnek megfelel a számla?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy ő tudomásul veszi, elfogadja, így döntöttünk odaadtuk. Van itt egy jogász, aki a testületi ülés menetéért felel, testületi döntések jogi felügyeletét végzi. Odaadtuk nekik ők megcsinálták, elszámoltak. További
jó munkát kívánt nekik, bízik benne, hogy még sok sikeres rendezvényt lebonyolítanak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy nem az ő javaslatára tűzte napirendre ezt
a dolgot a Pénzügyi bizottság. Eredetileg az volt az álláspontja, hogy mivel az önkormányzat hozott egy határozatot és megbízott egy szervezetet egy rendezvény lebonyolításával, hogy ezt elégséges a lejárt határidejű határozatokban lejelenteni. Abban,
a kérdésben, hogy a rendezvény megtörtént és ilyen költségeket érvényesítettek. Ezt
követően történt az a kérés, javaslat, utasítás, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt önálló
napirendi pontként kívánja megtárgyalni. Ennek megfelelően született az előterjesztés
is. Az előterjesztésben, amiért személye a felelős, semmifajta minősítése nem történt
az elszámolásnak. A döntési javaslat az volt, hogy javasolja elfogadásra a beszámolót,
és javasolja elfogadni a megbízás teljesítését. A következő kérdés, hogy az önkormányzatnak joga volt e megbízni a GYÜSZ-TE-t a rendezvény lebonyolításával? Mivel
az önkormányzat alapító tagja a GYÜSZ-TE-nek természetesen joga volt megbízni,
erre minden más külső szervet is bevonhatott volna és megbízhatta volna a rendezvény lebonyolításával, mint ahogy adott esetben a pályázatírással is. Hiszen nem ez
volt az első, hogy külső szervezetet bízott meg a pályázat elkészítésével. Nem beszélve, ha alapító tagja és jelentős befizetéseket teljesít.
Alapvetően egy turisztikai célú rendezvény és a GYÜSZ-TE szerződésében az van,
hogy a turisztikai irodát működteti és az irodával kapcsolatos feladatokat megcsinálja.
Az elszámolás kérdésében Marton képviselő úr bizottsági ülésen is megfogalmazta,
hogy ha nem voltak prioritások és nem voltak meghatározva azok a belső egységekre, amelyekre pénzt fordított a GYÜSZ-TE akkor valójában szabadon használhatja fel
ezt a pénzt a rendezvény céljainak megfelelően. A szabadstrand üzemeltetésével kapcsolatos szerződéssel kapcsolatban az álláspontom az, hogy egyértelmű, hogy harmadik személy részére nem adható bérbe.
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A szolgáltatás biztosítása között valóban szerepel az, hogy olyan szolgáltatásokat biztosít, ami a terület közegészségügyi vagy a rendezvény céljához szükséges feltételeket biztosítja. Ez elszámolásra is került és ebben a bizottsági ülésen sem hangzott el
kritika, vélemény. A területbérlet nem azonos a strandbelépő biztosításával, mert két
külön feltételről beszélünk. A belépőjegy biztosítása arra szolgál, hogy én bemenjek,
ott fürödjek és adott esetben azokat a biztonsági rendszabályokat az üzemeltető részemre biztosítja, amivel a szolgáltatást köteles teljesíteni. Itt egy területbérleti díjról
beszélünk, arról, amit az önkormányzat fele érvényesít a szolgáltató. Ezzel kapcsolatban jegyeztem meg azt, hogy nagy valószínűséggel ez a területbiztosítási díj a civil
szervezet részére, mint fellépők részére, akik egyébként a város rendezvényein fellépnek, és ugyanúgy fellépnek a GYÜSZ-TE rendezvényein talán szerencsésebb lett volna
részükre megállapítani. Erről volt szó, nem a civil szervezetek egymásnak ugrasztásáról. Ez egy vélemény volt, amit a tanácskozás során jogosult vagyok elmondani. Azt is
megmondtam, hogy ezzel kapcsolatban ezt a véleménynyilvánítást követően lezártnak tekintem, nem a jogi kérdések tekintetében. A vízparti terület biztosítása álláspontom szerint nem szabályszerű. Egyéb esetekben mindazt a szolgáltatást leszámlázta és a számlában érvényesített a szolgáltató, amit a terület biztosításához jogosult
elszámolni. Ha itt az szerepel, hogy vízparti terület takarítása ezt tudomásul lehet
venni, de nem a terület biztosítása.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy visszásnak érzi a helyzetet. Alapító tagjai
vagyunk egy egyesületnek, aminek komoly pénzeket adunk. Utána mindig raportra
állítjuk ide őket. Ha nem veszünk részt a döntéshozásban a GYÜSZ-TÉ-nél, mint alapító tag gondolom lehetőségünk van arra, hogy beleszóljunk, vagy legalábbis koordináljuk és felügyeljük. Ha nincs ott senki és mindig utólag próbálunk meg belekötni
valamibe, ezáltal saját magunkra mutogatunk. Saját magunk felelőtlenségére, arra
hogy nem vagyunk képesek elmenni egy GYÜSZ-TE ülésre és szóvá tenni ezeket a
dolgokat, arra hogy nem vagyunk hajlandóak beleszólni ezekbe a döntésekbe. Utólag
könnyű. A mai napon elhangzott, hogy kik nem akarnak bizonyos dolgokat, ki lettek
emelve, visszatérhetnénk és mondhatnám, hogy a testület bizonyos része mutogat
saját magára. Próbáljunk meg elgondolkodni, hogy jó így ez a felállás a GYÜSZ-TEvel. Ki képviseli az önkormányzatot a GYÜSZ-TE-ben? Ki az, aki azt mondja, hogy erre
ennyit kell költeni? Ki felügyeli ezeket a dolgokat? Tagok vagyunk ebben az egyesületben, ahol ugyanannyi szavunk van, mint az egyesület többi tagjának, ezek szerint
nem tudjuk ott érvényesíteni? A GYÜSZ-TE működésével kapcsolatban világosítsuk
már fel a testület azon részét, akik ezt nem tudják, mert ezek szerint valami nem jól
működik. Ott voltam, amikor a GYÜSZ-TE ről tartott előadást Polgármester úr.
Érdekes és megragadó volt, ahogy beszélt arról a TDM szervezetről, amit itt a GYÜSZTE megalapított. Ami TDM döntés volt azt közösen hozták, mi döntöttünk, mi csináltuk jól, vagy rosszul. Nem mutogattak soha vissza, hiszen tagok voltak. Következő
beszámolásakor felkészülhet a GYÜSZ-TE mert biztos szét lesz szedve a beszámolója.
A szerződés, ami van Pájer úr és az önkormányzat között, az nem biztos, hogy jogilag
megfelelő.

900. oldal

Várfi András polgármester hozzátette, hogy lehet mindent sokféleképpen értelmezni. A GYÜSZ-TE-ben tag az önkormányzat, én képviselem a Képviselő-testületet a
GYÜSZ-TE-ben, de úgy gondolom, hogy minden számlaíráskor nem kell ott lennem,
nem kell nézni, hogy az a számla helyes vagy nem helyes. Azokat a dolgokat, amiket
kardinálisnak tartok és úgy gondolom, hogy nem elég az én igen szavazatom azt
igenis a Képviselő-testület elé kell hozni. Tehát, ha gyanítom, vagy úgy gondolom,
hogy az elszámolás nem mindenben felel meg a valóságnak, az elvárásoknak akkor
igenis a Képviselő-testület elé kell hozni és ezen túl is nagyon sok mindent a GYÜSZTE-vel kapcsolatban úgy fogok csak dönteni, ha Képviselő-testületi felhatalmazás lesz.
Mert komoly pénzekről döntünk 4-4 M Ft-okat adunk be a GYÜSZ-TE be és azt követően természetesen elvárjuk, én legalábbis elvárom, hogy az egyesület Gyomaendrőd
turizmusáért dolgozzon és egy ilyen kis egyszerű rendezvényt is jól meg tudjon szervezni. Van a számlákban egy pont, amivel többen nem értünk egyet, és aggályosnak
tartjuk, hogy a számla megfelel, vagy nem felel meg. Ez nem visszamutogatás ez előre
mutatás, mert legalább legközelebb jobban odafigyelnek a számlaírásra. Nem arról
van szó, hogy meghatározta volna a testület, hogy a 650 e Ft-ból mit mire költsön,
hanem arról van szó, hogy van előttünk egy elszámolás és ne intsünk nagyvonalúan,
hogy ez már régi dolog, előre kell nézni. Igenis meg kell nézni, hogy az a számla helyes vagy nem helyes.
Poharelec László elmondta, hogy vannak a testületben is jövőbe látók, de gondolatolvasók is és átformálók. Megnézte a számlát, az van írva, hogy szabadidő szolg. bizt.,
vízparti terület bizt., mosdók wc-k bizt, asztalok, padok bizt. Biztosítja ezeket a dolgokat, például a vízparti területet takarítja. Sehol nem látok az ő számlájában bérleti díjat, hogy ő azt a területet bérbe adta, akár az önkormányzatnak, akár valamilyen rendezvénynek, vagy bárkinek. Vigyük el egy nyelvészprofesszorhoz és esetleg még többet fizessünk ki azért ügyvédeknek, jogászoknak, hogy kiderítsék, hogy ez a területbiztosítás ez most bérbeadás. Hol van odaírva, hogy területbérbeadás? Meg kell nézni, hogy a hivatkozott szám mit jelent? Ha terület bérbeadás, akkor van a probléma.
Marton Dániel hozzátette, hogy hogyan biztosíthat valaki egy területet pénzért, amikor az, akinek a területet biztosítja annak nem a tulajdonosa? Nekem ez jogszabályellenesnek tűnik, másrészt az elvekkel sem egyeztethető.
Iványi Lajosné elmondta, hogy a plakátkészítésnél van 39 e Ft a táncosainknál, akik
mindig készen állnak ott meg csak 10 e Ft-ot kaptak, nem lehetett volna egy kicsit
többet adni nekik.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy most ne vizsgálják ezt a részét, a jogi
részét tegyük tisztába, azt követően, ha azt a tételt vagy kivesszük, vagy benne hagyjuk és szavazunk vagy elfogadja a testület vagy nem.
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Pájer Sándor elmondta, hogy a 7-es pont a következőt jelenti. A bérbevett tulajdont
nem lehet tovább bérbe adni, ennek a védelmét jelenti. Tehát Én vagyok a bérlő és
nem adhatom egy harmadik félnek, hogy ő bérli tőlem és ő húzza a hasznát, ő végzi a
kereskedelmi tevékenységet rajta. A szám megfelel. Szolgáltatást írtam, sehol nem
volt bérlet. Biztosítottam egy szolgáltatást egy területre és ezt a bérletet az önkormányzat nem vitte tovább, csak arra a négy-öt óra hosszára volt. A bérlet nem ezt
jelenti. Az ingyenes dologra példát mondva, Ön kiadja a földjét egy bérlőnek, ha jó
termés van rajta, akkor azt mondja, hogy olcsón adtam ki neked ezért én aratom le
most a termést. Nem így működik, a bérlő amennyiért kivette, ő húzza hasznát. És
nincs olyan, hogy visszamutogatás, és akkor most ne számlázz már nekem annyit. Ez
nem így működik.
Arnóczi István János hozzátette, hogy SZJ szerint szabadidőpark, szórakoztatási célú
vásár kiállítás.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, hogy van egy hatályos önkormányzati rendelet. Ennek a lényege, hogy az adott támogatásokkal akár pályázat útján történik, akár
egyéni kérelmek útján, el kell számolni. Ez nem a GYÜSZ-TE-re lett kitalálva, a civil
szervezetek támogatására lett kitalálva. A civil szervezetek minden egyes adott esetben, minden egyes pályázat kapcsán, ami 100 e Ft felett van, részletesen elszámolnak
és részletesen megtárgyalja a bizottság azt az elszámolást, amit ők benyújtottak a
közpénz felhasználásáról. Tehát ezt nem lehet se jóindulatnak se rosszindulatnak tekinteni, hanem van egy hatályos jogi szabályozás melyre a megbízás teljesítésénél is
figyelemmel kell lenni. Ennek a rendeletnek tett eleget a bizottság és azt követően az
önkormányzat. A bizottságon belül is voltak kételyek. Nem kívánok ebbe az SZJA-s
vitába belemenni. Azt gondolom, hogy ha egy szolgáltatás biztosításánál az egyes
alszolgáltatások tételesen meg vannak nevezve és le vannak forintosítva, akkor a területbiztosítást nem tudom másképpen tekinteni, mint bérleti díjnak. Mert ha az van
amit Pájer úr mond, akkor úgy szólna a számla, hogy szabadidős szolgáltatás, vízparti
területen szemét összeszedése, mosdó, wc biztosítása, asztalok padok biztosítása.
Forintosítva, megnevesítve ez a dolog. Még a vitája sem merül fel, hogy ezen a szolgáltatáson mit értett, ki hogyan gondolta ezt az elszámolást. Előzetesen nem lehet
elszámolni, hiszen a tevékenységet el kell végezni, az elvégzéshez kapcsolódó okiratokat be kell nyújtani és arról lehet tárgyalni a Képviselő-testületnek. Azt gondolom,
hogy ha ez a számla megfelelő vagy nem megfelelő, akkor mindenképpen kell hozzá
egy pontosítás, mert ez a számla kijavítható és pontosítható. Ebben a helyzetében ez
a számla az én értelmezésem szerint ezt jelenti. Amennyiben szükséges akkor a testület kérjen pontosítást, hiszen a számla javítható.
Marton Dániel hozzátette, hogy lenne egy olyan javaslata, hogy kérjük a számla módosítását olyan formában, ami által elfogadhatóvá válik az egész elszámolás.
Pájer Sándor megjegyezte, hogy a számla tökéletes és nem kíván rajta változtatni.
Ezt megvizsgáltatják és akkor majd rá fognak jönni, hogy nekem van igazam. Szabadidő szolgáltatás van leszámlázva és ki van részletezve, hogy ezen belül miről van szó.
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Megvizsgáltattam a számla tökéletes, és nem vagyok hajlandó rossz számlát írni az
Önök kedvéért. Vizsgáltassák meg, és akkor majd kiderül. Vállalom a jogi procedúrát
is ezért.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy ezeket a számlákat kifizettük már?
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető válaszában elmondta, hogy a rendezvény megvalósítását követően a számlákat az önkormányzat kifizette a GYÜSZ-TE
részére, aki megelőlegezte a 650 e Ft-ot. Tehát az önkormányzatnak kell elszámolni
ezzel a 650 e Ft-al. Ha ezt a számlát nem fogadjuk be, illetve nem találjuk megfelelőnek, akkor ezt a támogatás részt vissza kell fizetünk.
Poharelec László megkérdezte, hogy a számla kifizetését ki engedélyezte?
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy általában a számla kifizetését
ő engedélyezi. Mivel nem a számlához értő szakember, valamint utána volt az elszámolás, amit a bizottság vizsgált, aggályai merültek fel. Utána is lehet ellenőrizni. Sok
esetben vannak olyan ellenőrzések, amik hiányosságokat derítenek fel, és helyes,
hogy felderítik a hiányosságokat. Van egy döntési javaslat, ugyanakkor Marton Dánielnek van egy módosító javaslata, hogy korrigálni kell a számlát.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy ő kérte a Pénzügyi bizottság véleményét abban, hogy tűzze napirendre a GYÜSZ-TE beszámolóját. Úgy gondolom,
hogy egyetlen egy tételről beszélünk a 80.080,-Ft-ról, amit kifizettünk, az elszámolás
megtörtént. Van nekünk megbízásos tevékenység alapján egy belső ellenőrünk. Ha
megkérjük az ő szakvéleményét, ami nem kerül pénzbe, hiszen az éves díjazása be
van építve. Módosítanám az előterjesztést azzal, hogy kérjük ki a belső ellenőrünk
véleményét ezzel az egy tétellel kapcsolatban és az ő véleménye alapján a későbbiekben döntsön a testület.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy ez az utolsó módosító javaslat. Ha ezt
szavazza meg a testület, akkor a másik okafogyottá válik. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” c. programsorozat pályázati támogatásának elszámolásával
kapcsolatban a Pájer Kemping és Strand számláján szereplő „vízparti
terület bizt.” tételt megvizsgáltatja a belső ellenőrrel, véleményének
ismeretében dönt majd a Képviselő-testület.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
23. Napirendi pont
Bel és külterületi holtágak haszonbérleti szerződés szerinti beszámolója
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a haszonbérleti szerződésekben foglaltak alapján az
egyesületek elkészítették éves beszámolójukat, valamint a Kőrösi Halász Szövetkezet
elkészítette 2010 és 2013. év közötti időszakról szóló Gyomaendrőd közigazgatási
területén lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámolóját. A Városfenntartó bizottság elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület számára.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beszámolók elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
523/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgászegyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
525/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
527/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bónom-Zug Vizéért Egyesület beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
528/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösi Halász Szövetkezet
beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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24. Napirendi pont
Beszámoló a mezőőri és közterület felügyelői feladatokról és a mezőőri járulék
kivetésének alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a beszámolóban a mezőőrök és a közterület felügyelő
beszámolnak a szolgálati területükön végzett munkájukról. Az adó osztály pedig beszámol a kivetett mezőőri járulék megfizetésének alakulásáról. Városunk külterületén
ötfős mezei őrszolgálat működik. Az őrszolgálat széles tevékenységi köréből a legjelentősebb a terménylopások megakadályozása, művelési kötelezettség betartása, veszélyes gyomok elleni védekezésre való felszólítás, földutak karbantartásának kieszközlése, külterületi kóbor ebek befogása, szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele, rendőrség munkájának segítése. Közterület
felügyelő munkakört egy fő tölti be, munkáját egy fő közfoglalkoztatott személy segíti. Heti egy nap munkáját Hunya területén végzi. Munkája során felügyeli a közterület
rendjére és köztisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását. Felügyeli a közrendet
és a közbiztonságot, védi az önkormányzati vagyont. Állategészségügyi és eb rendészeti feladatok lát el. Felügyeli a városi piacok és vásárok rendjét. Felügyeli a közút
tisztántartását a hó eltakarítását, a köztisztaságot és az utak síkosságának megszüntetését. Felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását. Felügyeli a vendéglátó egységek működését. Mindkét szolgálati egység bevonásra kerül
az önkormányzati rendezvények biztosításába a 72. éven felüli lakosok ajándékcsomagjának széthordásában, külterületi küldemények kézbesítésében, a lakásfenntartási
támogatáshoz szükséges környezettanulmány elkészítésében. Összességében elmondható, hogy a mezőőri szolgálat és a közterület felügyelő tevékenysége, közreműködése helyi vadásztársasággal, rendőrséggel, földhivatallal nem utolsósorban a
helyi termelőkkel eredményes és megfelelő.
A mezőőri járulék mértéke városunkban 2 Ha alatt 600 Ft/Ha, felette 300Ft/Ha. A kivetett minimális mezőőri járulék összege 300 Ft. 2013. évben a kivetés összege összesen 10.590.780,-Ft volt. A mezőőri járulék bevételének alakulása eddig 6.690 e Ft. A
befizetések folyamatosan érkeznek. A nem fizetők november hó során felszólításra a
10 e Ft feletti hátralékkal rendelkezők pedig átadásra kerülnek adók módjára történő
behajtásra. A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja
el a mezőőri és közterület felügyelői beszámolókat továbbá javasolja, hogy a mezőőri
járulék egységesen 300 Ft/Ha összegben kerüljön megállapításra.
Arnóczi István János megköszönte a mezőőröknek azt a munkát, amit éjjel nappal
végeznek egész évben, hóban, sárban. Feltevése lenne, hogy jövő évben még költségvetés tervezés előtt vagyunk, vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy az eredményesebb felderítési munka érdekében esetleg az üzemanyag költségbe a mezőőrök számára valami magasabb összeget tudjunk megállapítani. Kerékpárral nem biztos, hogy lehet tolvajt üldözni, az eredményes felderítés illetve megelőzés érdekében

906. oldal

a jelenlétre szükség van a határban és ezt a mostani üzemanyag árak illetve a saját
gépkocsi használat esetén méltányolni kellene.
Poharelec László megköszönte a munkájukat, látható, hogy hasznosan tevékenykednek. Amennyiben nekik szükséges eszköz illetve üzemanyag akkor a költségvetés
előtt ezt benyújtják nekünk és akkor kell majd ezt figyelemmel kísérni, hogy tudjunk
velük számolni.
Várfi András polgármester ismertette, hogy két döntési javaslat van az egyik a mezőőri és közterület felügyelői beszámoló elfogadása a másik a mezőőri járulék kivetésének alakulásáról szóló beszámoló. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi mezőőri és közterület-felügyelői beszámolót.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Betkó József elmondta, hogy a bizottságnak volt egy állásfoglalása, melyben javasolták a Képviselő-testületnek, hogy a mezőőri járulék egységesen 300 Ft/Ha összegben
kerüljön megállapításra ez a bizottság tagjainak egységes álláspontja volt, szeretné,
ha ezt is megszavazná a Képviselő-testület.
Enyedi László adó osztály vezetője elmondta, hogy a mezei őrszolgálatról szóló helyi
rendeletünket november hónapban felül fogjuk vizsgálni, elő terjesztés fog készülni.
Jelenleg folyamatban van a földhivatallal felvettük a kapcsolatot, hogy mind a tulajdonosi mind a földhasználói nyilvántartásból friss adatokat szereznénk be és január
1-el ezzel indulnánk. És többféle számítási módot, többféle járulék díjtétel bemutatásra kerülne, és akkor tudna dönteni a testület.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi mezőőri járulék kivetésének alakulásáról szóló beszámolót.
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Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Körös Kajak SE Kérelme a DAOP-5.1.3-11-2011-0050 az. sz. pályázatával kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Körös Kajak SE azzal a kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy pályázat útján elnyert támogatásuk igénybevételének elősegítése végett kívánunk e segítséget nyújtani, és ha igen akkor milyen formában. A
Körös Kajak Se szabadidősporttal az egészséges életmódért kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas-Körösön pályázatát a programirányító hatóság 36.947.265Ft
összegű támogatásra ítélte. Azonban a támogatás igénybevételéhez az egyesület biztosíték nyújtására kötelezett. A Pénzügyi bizottság az egyes számú döntési javaslat
elfogadását javasolja, kiegészítve azzal, hogy biztosíték nyújtására jelen állás szerint
ingatlan jelzálog formában van lehetőség. A jelzálogjoggal terhelhető a pályázatnak
megfelelő biztosítékról kiegészítést javasol a bizottság.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az előterjesztésben szerepel az ingatlan
feltüntetése, az Ipari Park mögötti terület, amit megvásárolt az önkormányzat, szabad
és terhelhető.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy milyen feltételekkel biztosítjuk a jelzálogjogot? Hiszen a döntési javaslatban az van, hogy biztosítékot nyújtunk.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy jelzálogszerződést kell kötni, azokkal a
feltételekkel, azért került becsatolásra a pályázati kiírás, hiszen azokkal a feltételekkel
kell biztosítani a jelzálogjogot. Egy éves időtartamra és azoknak a feltételeknek a teljesítésére, amire a pályázati pénzt kapták, ami a támogatási szerződésben szerepel.
Ha az ebben foglaltakat nem teljesíti a szerződéskötő fél abban az esetben az igénybevett támogatást a jelzálogjogból elégíti ki az irányító hatóság.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a mi oldalunkon a Körös Kajakkal
milyen szerződést fogunk kötni ennek a biztosítása érdekében? Felajánlunk egy földterületet, ha véletlenül valamilyen összeget nem fogad el a hatóság és azt mondja,
hogy ezt nem tudja befogadni, erre kell neki a jelzálogból valami, akkor mi, hogy kapjuk vissza azt az értéket, amit biztosítottunk.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a Körös Kajas SE vagyontárgyaik adhatók fel viszontbiztosítékként és ebből elégítheti ki magát az önkormányzat.
Reálisan ekkora vagyona a Körös Kajak Se-nek nincsen. Ezt meg kell nézni.
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Poharelec László megkérdezte, hogy hány évig kell ezt a területet biztosítani? Ha ez
idő alatt jelentkezik vevő, akkor mit csinálunk?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy egy évig, és amennyiben jelentkezik vevő,
vagy nem adja el vagy pedig más fedezetet ajánl fel, amit a támogató hatóságnak el
kell fogadni.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel olyan, hogy bankgarancia.
A Körös Kajak bankgaranciát nem tud beszerezni, erre nincs lehetőség?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy véleménye szerint nincs akkora vagyontárgya, és akkora jövedelme, hogy erre a bank megfelelő garanciát adjon. Ez azt jelenti,
hogy a bankgarancia költségét is meg kellene fizetni, amit az egyesületnek kellene
kifizetni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy mi van akkor, ha nem biztosít az önkormányzat biztosítékot? Pályázat benyújtható? Lehívható az összeg? Megvalósítható?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy egy elnyert támogatásról van
szó. Ahhoz, hogy a támogatási szerződés megvalósítható legyen, teljesíthető legyen,
ennek megfelelő a beruházást megvalósítsák ezt a szükséges biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben ez nem történik meg az összeg nem felhasználható.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az egyes döntési javaslatról azzal, hogy a kipontozott rész helyére az kerül, hogy az Ipari Park város tulajdonában
lévő területe kerül.
Poharelec László támogatja, hogy fedezetet adjon az önkormányzat, de nincs olyan
ingatlan, ami kevésbé eladható? Mert így meg lesz kötve a kezünk. Ha el akarjuk adni
akkor viszont megint keresni kell. Olyan ingatlant kellett volna felajánlani, amit nem
akarunk eladni egy éven belül biztos.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy az Ipari Parkban van még szabad terület. Ha az is értékesítésre kerül vagy nem elégséges a terület, akkor valóban
cserélni kell területet. Azért javasoltuk elsődlegesen az előkészítés során ezt a területet, mert azok az ingatlanok, amelyek megfelelő fedezetet jelenthetnének, akár a Fő
úti volt kisegítő iskola, értékesítésre vannak kijelölve. Ahhoz ezt a testületi döntést
módosítani kellene, lehetséges módosítani és ezekből az ingatlanokból bevonni területet. Hogy mennyire komoly a szándék a három ingatlan tekintetében, de a kisegítő
iskola kivételével mindegyikre volt érdeklődő. Minden szándék akkor komoly, ha létrejön a szerződés. Erre a területre az elmúlt időszakban nem volt érdeklődő. Az Ipari
Park hátsó területrésze, az, ami számításba jöhet, ezt a Gyomaszolgtól vásárolta meg
az önkormányzat akkor, amikor volt a tőkeemelés, így került az önkormányzathoz ez
a terület. Akár több részletből álló terület is felajánlható.
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Azért is gondoljuk, hogy megfelelő lehet ez a terület, mert nem régi a szerződés, tehát értékmeghatározásként is viszonylag objektívan kell elfogadni. Ami nem felajánlható az a külterületi termőföld.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel vagy más
javaslat? Megállapította, hogy nincs, az egyes döntési javaslatról kéri, hogy szavazzanak a kipontozott rész helyére az Ipari Park önkormányzati területe kerül.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
531/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös Kajak SE „Szabadidősporttal az egészséges életmódért –
Kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas Körösön” című, DAOP5.1.3-11-2011-0050 jelű pályázatának megvalósítását az Ipari Park
önkormányzati tulajdonú területe biztosíték nyújtásával.
A támogatás e formáját és mértékét külön megállapodásban rögzíti.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Központi Sport Iskola SE Kajak-Kenu Szakosztály támogatási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a KSI Kajak Kenu Szakosztálya kérelemmel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az egyesületben kajakozó
gyomaendrődi gyermekek díjmentesen használják a Liget Fürdőt az úszóedzés idejére. A Képviselő-testület 2013. szeptemberi ülésén fogadta el a fürdőtől vásárolt szolgáltatások felhasználásáról szóló tájékoztatóját, mely szerint az erre célra előirányzott
összeg 12.700 e Ft, a tényleges felhasznált összeg 4.219.169,-Ft. Tekintettel arra, hogy
a fürdő szolgáltatás megvásárlásához biztosított a forrás, valamint arra, hogy
gyomaendrődi gyerekek díjmentes fürdőhasználatát biztosítaná a támogatás javasoljuk a testület számára, hogy járuljon hozzá, hogy a KSI-ben sportoló gyomaendrődi
gyerekek téli felkészítő, alapozó edzéseihez díjmentesen léphessenek be a Liget Fürdőben. A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy a következő bizottsági ülésre jó lenne,
ha leadná a szakosztály, hogy körülbelül mennyi összegre lenne szüksége ebben az
évben, mert a fennmaradó résszel a testületnek kalkulálni kell, hogy mire szeretné
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még szánni. Nem módosító indítvány, csak jó lenne látni, hogy mennyi összeg maradt
még meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy megkérjük levélben az egyesületet,
hogy erről nyilatkozzon és tárgyaljuk a következő ülésen. Kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
532/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Központi Sport Iskola SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelmének, hozzájárul ahhoz, hogy KSI (Központi Sport Iskola) SE Kajak-Kenu Szakosztályában sportoló gyomaendrődi gyermekek 2013. évben a téli,
felkészítő, alapozó úszóedzéseikhez díjmentesen használhassák a
Gyomaendrődi Liget Fürdőt.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület támogatási kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy Raffael Attila a Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület
elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 2013. november 9-én megrendezésre kerülő labdarugó mérkőzésen méri össze erejét a parlamenti válogatott és az
egyesület. A rendezvény költségvetése 94.700,-Ft. Az egyesület a rendezvény megtartásához 50 e Ft támogatás megállapítását kéri önkormányzatunktól. Tekintettel arra,
hogy a költségvetésben nem áll forrás a támogatás odaítéléséhez az egyesület kérelmét előterjesztés szerint el kellene utasítani, erről döntött a Pénzügyi bizottság 2 igen
és 2 tartózkodás mellett.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy támogatná ezt a rendezvényt, amennyiben lehetséges javasolná, hogy a sport alap tartalékából biztosítsanak 50 e Ft-ot támogatásként.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, mint ismeretes a Képviselőtestület előtt a testvérvárosi kapcsolatok rendezvényére ténylegesen elkülönített keret kevés volt a felmerülő költségekre, és annak finanszírozására gondoltuk felhasználni, de amennyiben a Képviselő-testület máshogy dönt, akkor az a kérdés, hogy
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miből lesz az a hiányzó költség biztosítva ami már felmerült és ténylegesen jelentkező
kiadáshoz szükséges.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy jó lenne, ha döntenének róla, testületi
határozat kellett volna hozzá, hogy ezt bármire is elkölthessék. Többlet adóbevételből
van- e 50 e Ft, amit ennek a rendezvénynek a megrendezésére tudunk juttatni?
Marton Dániel megkérdezte, hogy a sport alap elosztása után több egyesület több
sportágból jelentkezett olyan igénnyel, hogy különböző versenyeket különböző
sportesemények megrendezését támogassuk anyagilag. Ezeket mind elutasítottuk.
Poharelec László egyetértett, amennyiben a testület másképp döntene, akkor már
most szóljanak előre, hogy a számlában, amit leadott az nem jó, mert 60 főre 15 kg
kenyér, akárhogy számolom igencsak sok, mert általában 10 dkg szoktak számolni.
Nem muszáj 280 Ft-ért megvenni, mert 200,-Ft-ért is lehet. Szeretnénk támogatni,
tudjuk jó, de akkor a jövő héten bejön egy csomó kérvény, jönnek a különböző egyesületek, szerveződések. Az elmúlt testületi ülésen a lány focistákat nem támogattuk.
Próbáljon meg következetes maradni a testület.
Fülöp Zoltán hozzátette, mivel ezt nem egy helyi sportegyesület kérte, hanem a parlamenti válogatottról van szó, ezért ha a többlet adóbevétel elbírja ezt az 50 e Ft-ot
akkor a parlamenti válogatottra tekintettel adjuk oda.
Várfi András polgármester figyelemmel a hozzászólásokra, mivel két képviselő azt
mondta, hogy támogassuk a sportrendezvényt, ezért erről fog először szavaztatni azt
követően pedig az elutasításról. Kérte, hogy szavazzanak az 50 e Ft támogatás megítéléséről.
A képviselő-testület 5 igen 3 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
533/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete többségi igen szavazat hiányában nem támogatja a Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület által
megrendezendő sportrendezvény költségeihez kért 50.000 Ft támogatás odaítélését.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a beterjesztett döntési javaslat
szerinti kérelem elutasításáról.
A Képviselő-testület 6 igen 4 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
534/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület – 5500 Gyomaendrőd, Budai N. A. u.
20. - sportrendezvény költségeihez igényelt támogatási kérelmét forrás hiányában elutasítja.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Márjalaki József megkérdezte Dr. Torma Éva igazgató főorvost, hogy van e különbség két reumatológiai rendelés között. Ha jól tudja, akkor reumatológiai rendelés van
a szakrendelőbe és a fürdőbe is. Ha van, akkor mi a különbség?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy ez egy Képviselő-testületi döntés volt,
hogy a reumatológiai óraszámból néhány órát a fürdőbe átadott a testület. Amikor ő
ide került ennek a megszervezése annyiban változott, hogy akkor a reumatológiai
szakrendelést olyan orvos látta el, akinek nem volt szakvizsgája. Ezzel sok probléma
volt, nem lett volna finanszírozás. Amikor ez a tudomására jutott, akkor sikerült olyan
orvost szerezni, akinek megvan a szakvizsgája. Egy átmeneti ideig a fürdő azzal az
orvossal, aki náluk dolgozott és szakvizsgája volt nem kötött szerződést. Utána sikerült meggyőzni a fürdővezetést arról, hogy a finanszírozás úgy biztosított, hogyha
szakvizsgával rendelkezik az orvos és ez nyilván dokumentumokkal követhető. A nem
szakvizsgával rendelkező orvossal megszüntette a szerződést. Tehát ugyanaz a reumatológus szakorvos látja el a reumatológiai szakfeladatot a fürdőben is, ez az óraszám a szakrendelő órájából került oda.
Poharelec László elmondta, hogy valakinek ez nem világos, tehát aki lemegy a fürdőbe rendelésre, annak kellene az ott történő rendelési időben történő rendelésért
fizetni?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy két dologról beszélnek. Van egy reumatológiai szakrendelés, ami „mi adtunk kölcsön a fürdőnek”. Emellett vannak kezelések. A
Felügyelő Bizottság, amit megjelentetett az interneten is ott nem konkretizálták azt,
hogy mi az, hogy kezelés. A fizioterápia vagy a fizikoterápia? Azokért a fürdőben kell
fizetni a Hősök útja 57. szám alatt nem kell fizetni. Az a cél, hogy a páciensek megkapják azt a kezelést, ami nekik jár, próbáltak a fürdőnek segíteni azzal, hogy bizonyos kezeléseket össze lehet kapcsolni a fürdő kezeléssel, de ezeknek megvan a díja.
Amit a páciensek kifogásolnak, hogy ez a díj jelenleg magasabb Gyomaendrődön,
mint Dévaványán, Füzesgyarmaton, vagy akár Gyopárosfürdőn. Nem szeretne olyan
csatározásban részt venni, ami torzításra adhat okot. Az intézmény helyt áll.
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Hogy a fürdőben milyen kezelésért hogy kell fizetni nem neki kell elmondani, hanem
a fürdővezetőnek vagy éppen képviselő úrnak aki a felügyelő bizottság elnöke.
Arnóczi István János megkérdezte, hogy jelenleg választhat e a beteg, hogy a térítésmentes szolgáltatást akarja igénybe venni, vagy pedig térítést akar fizetni mondjuk
egy magasabb szintű kezelésért.
Dr. Torma Éva elmondta, hogy a páciens választhat. Az, hogy a páciensek szívesen
fizetnek azért, hogy ne kerüljenek várólistára nem helytálló, mert a fizioterápián nincs
várólista. Ha adok egy kezelés javaslatot a páciensnek, akkor átsétál a másik váróba és
nagyon gyakran aznap, de ha aznap nem másnap elkezdik a kezelést. Nincs várólista.
Nem tudja, hogy miért nem lettek összehangolva a dolgok, nem egymás ellen dolgozunk, azért dolgozunk, hogy az emberek mind a két területen megkapják azt az ellátást, ami nekik optimális, ami nekik jár. Úgy gondolom, hogy az ellátás színvonala
megfelel. Összekeverednek a dolgok és ebből a fürdő sem jön ki jól. Ha probléma
van, tegyék fel nyíltan.
Arnóczi István János megköszönte azt a munkát, amit a szakrendelő intézet dolgozói végeznek. Megemlítette, hogy éppen a gyomaendrődi intézmény a 10 legjobban
teljesítő intézmény között van gazdaságilag.
Poharelec László megkérdezte, amire még mindig nem kapott választ, hogy a közvetítés körülbelül mennyibe kerül. Amikor megkérdezte, hogy egy bizottsági ülés közvetítése mennyibe kerül több hónapig nem kapott rá választ.
Hogy áll a holtág kotrása? Mert hajó van a múltkor gyorsan kellett összeszaladni
most meg nagy a csend, bízik benne, hogy minden rendben lesz majd valamikor.
A mintamenza programmal kapcsolatban az ország hangos tőle. Számára rendkívül
fontos, hogy pont azon a településen, a mintamenza programról szó sincs, ahol a
mintamenza programnak az egyik szülőatyját Tímár Andrást adja, ugyanis a Kondorosi Csárdában, mivel adtak neki rá módot és lehetőséget ő valósította meg, természetesen másoknak a segítségével. Ez Gyomaendrődi hírnevét nem vinné?
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a Képviselő-testületen belül ki ehhez ki
ahhoz ért, van, aki a vendéglátáshoz. Nemcsak számonkéréssel kell élni egy képviselőnek, hanem önálló javaslattal is. Az első negyedév van leszámlázva, a Pénzügyi Osztályvezetőt kérem, hogy mutassa meg ezeket a számlákat képviselő úrnak, betekintést
nyerhet. Nincs nagy csend, a kotróhajó beindult, rögtön az első nap valamilyen nagy
vasdarabot felszívott a szivattyú, azt követően ezt a hibát elhárították. A holtág azon
szakaszán igen sok vas van az iszapban, ezt nem lehet egyszerűen különválasztani.
Megindult és folyik a munka. Mivel egy nagy teljesítményű gép, vélhetően be is tudja
fejezni határidőre a munkáját.
A mintamenza programmal kapcsolatban elmondta, hogy javasolni kell, és a következő testületi ülésre a Térségi Gondozási Központ vezetője be fog számolni arról, hogy
lehet e itt mintamenza program jó e, hogyan lehet megvalósítani, ha nem lehet miért
nem, mikor lehet stb.
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Varga Mihály „CIBERE” helyi lakos megköszönte, hogy a temető gyomán rendben
van. Elmondta továbbá, hogy egy mikulás ünnepséget szeretne a gyerekeknek. Tavaly
a moziban csinálta, nagy siker volt. Hiába akarja, ha nincs erre egy kis pénz. A Katona
József Művelődési Házban lenne megrendezve, tervek szerint december 7-én. A bérleti díjat reméli meg tudják oldani. Várja a képviselők segítségét, hogy ezt a mikulás
ünnepséget össze tudja hozni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy egyénileg ezt többen tudják támogatni.
Meg fogják oldani.
Vaszkó Katalin helyi lakos megköszönte, hogy a lakótelepen kaptak egy hintát, amelyen tud hintázni egy kétéves gyermek is. De hiányzik a plusz két hinta. A gyerekek
boldogok. Ha meg lehetne valósítani, valami világítást, hogy a focipályát a gyerekek
tudják használni.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy azért tűntek el a hinták, mert balesetveszélyesek voltak. Fából készült játszótérről volt szó, az idő megteszi a hatását, felújítás
alatt vannak. A héten megtörténtek a felül bírálatok, hogy milyen felújítást kell megtenni, ezeket az idén megpróbálják elvégezni.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy a világítást meg kell nézni.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, hogy az MLSZ illetve a Magyar Állam egy pályaépítési programot szervez. Ennek keretében sok műfüves pályát építenek, amihez
tartozik világítás. Önkormányzati tulajdonban lévő területen kell, hogy megvalósuljon.
Az MLSZ 70%-ban támogatja.
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