GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
33/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről
az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi István János, Béres János,
Betkó József, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez,
Vass Ignác a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
Tinkáné Zvara Erzsébet és Szabó István az Aföldvíz Zrt. képviselői,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Csikós Anikó

Ülés időtartama: 14.01-18.12
Toldi Balázs alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat,
az osztályvezetőket, intézmények vezetőit, ügyvezetőket. Köszöntötte az érdeklődő
állampolgárokat, akik a tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő. Fülöp
Zoltán képviselő jelezte, hogy késve fog érkezni, Nagyné Perjési Anikó betegség miatt
van távol, míg Várfi András polgármester úr Budapesten tartózkodik a Belügyminisztériumba, ahol a Varga Lajos sportcsarnok felújítására, fejlesztésére benyújtott eredményes pályázat támogatási szerződését írja alá, ezért személyét kérte fel a mai testületi ülés levezetésére.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket
kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
610/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött meghívóhoz képest érkezett még egy
napirendi pont, amely a 31. lesz, ezt követi majd a bejelentések. A meghívó szerint a
Mobilbusz Kft szerződésmódosítása a 4. napirendi pont, de Ambrózi Erzsébet ügyvezető asszony kérte, hogy mivel Budapestről csak az ülés végére ér vissza, így ezt a
napirendet utolsó napirendként tárgyalja a testület.
További kérés volt Farkas Zoltánné pályázó részéről, hogy a meghívó szerint 29. napirendként szereplő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése tárgyú előterjesztés 1.
napirendként kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezte, van-e egyéb napirendre vonatkozó kérés, javaslat.
Márjalaki József bizottsági elnök kérte, hogy a meghívóban 7.napirendként szereplő
A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 2013. évben előírt tartozásának felülvizsgálata tárgyú előterjesztés után a szintén a Kft-t érintő a meghívóban 27. napirendként szereplő Csónakkölcsönző kialakítása tárgyú előterjesztés tárgyalják meg.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a Gyomaszolg Kft. fejlesztési elképzelései
tárgyú előterjesztéssel akkor foglalkozzanak, amikor Fekete József ügyvezető megérkezik.
Toldi Balázs alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy Fekete József ügyvezető
Csárdaszálláson van az ottani képviselő-testületi ülésen, várhatóan a mi ülésünk végére fog megérkezni, ezért célszerű, ha a Kft-t érintő téma tárgyalását elteszik az ülés
végére.
Egyéb napirendet érintő kérés, javaslat nem volt, felkérte a képviselőket, hogy az ülés
napirendjét az elhangzott változások szerint határozzák meg.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
611/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése
2. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
3. 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
4. Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámoló
5. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 1-11 havi gazdálkodásának alakulásáról
6. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014.
évben alkalmazott díjtételei
7. A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 2013. évben
előírt tartozásának felülvizsgálata
8. Csónakkölcsönző kialakítása
9. Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó
közterületnevek módosítása (2. forduló)
10. Corini és Honti képek vásárlása
11. Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
12. Mintamenza program bevezetésének vizsgálata
13. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
14. Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2014-es fordulójának tapasztalatairól
15. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kérelme Intézményi Tanács megalakulásával
kapcsolatban
16. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme
17. Új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
18. A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának módosítása
19. Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása
20. A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-nek
21. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről
22. Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról
23. Településrendezési terv 3. számú módosítása
24. GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás kiértékelése
25. Belső ellenőri vélemény a GYÜSZTE „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” c. pályázat elszámolásával kapcsolatban
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26. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
27. A Projektmenedzseri iroda 2013. évi beszámolója
28. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés határozatainak jóváhagyása
29. Térfigyelő kamera elhelyezése
30. Gyomaszolg Ipari Park Kft. fejlesztési elképzelései
31. Mobilbusz Kft. szerződés módosítása
32. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. cégvezetői megbízása valamint a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan 2013.-2014. évre felmerülő költségek
tárgyú előterjesztések zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra.
A napirendi pontok tárgyalása előtt kérte a Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról döntsenek.
A képviselő-testület egyhangú, 9 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
612/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 176/2013. (V. 2.),
331/2013. (VI. 27.), 396/2013. (VIII. 29.), 410/2013. (VIII. 29.), 425/2013.
(VIII. 29.), 426/2013. (VIII. 29.), 427/2013. (VIII. 29.), 441/2013. (IX. 26.),
442/2013. (IX. 26.), 443/2013. (IX. 26.), 496/2013. (X. 31.), 497/2013. (X.
31.), 506/2013. (X. 31.), 508/2013. (X. 31.), 512/2013. (X. 31.),
516/2013. (X. 31.), 518/2013. (X. 31.), 519/2013. (X. 31.), 520/2013. (X.
31.), 521/2013. (X. 31.), 528/2013. (X. 31.), 529/2013. (X. 31.),
530/2013. (X. 31.) Gy. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői
álláshelyre beérkezett pályázat véleményezése
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztere,
a Nemzeti Közigazgatás Intézet honlapján pályázati felhívást tett közzé a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői állásának betöltésére.
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A beérkezett pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi
Tankerülete, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése alapján megküldte
véleményezésre az önkormányzat Képviselő-testülete részére. A pályázat az előterjesztés mellékletében olvasható.
Az Ügyrendi bizottság a testületi ülést megelőzően rendkívüli ülés keretében véleményezte a beérkezett pályázatot, és javasolja a Képviselő-testület számára Farkas
Zoltánné pályázatának elfogadását.
Arnóczi István János képviselő gratulált a pályázónak. Bízott abban, hogy a pályázati
eljárás során nem lesznek eljárási hibák, mivel más pályázó nincs.
Kérdés, kiegészítés nem volt, Alpolgármester ismertette a döntési javaslatot, majd
felkérte a képviselőket szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
613/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. §. (4) h) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a következő véleményt alkotja:
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői
álláshelyének betöltésére javasolja Farkas Zoltánné pályázó megbízását.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a költségvetési főösszeg 18.651.-E Ft öszszeggel nőtt. A főbb előirányzat változások az előterjesztésben olvashatóak.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer
forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési
célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken
belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint
részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189
ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő
járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint,
a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet
tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4.
melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint.
Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási
célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
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5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely
458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. december hó 20. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. december 20.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

Előir. neve

2013. Módosítot
évi előirányza
terv
IV.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.

1.

Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
Zöldter. Gazd.tám.
Közvil. Tám.
Köztemető fennt. Tám.
Közutak fennt. Tám.
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
Óvodaped. Bértám.
Óvodaműk. Tám.
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc.
Gond.Kp.
Étkezés állami tám.
Bentlakásos üzemeltetési tám.

2.
3.
3.
4.
5.

Kulturális fel. Tám.
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás műk.célú
Központosított támogatás felhalm.célú
Szerkezetátalakítási tartalékból
TEKI támogatás
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691
296
158
605
25
455
33
238
100
6 934
-62
485
38
694
76
336
12
582
0
64
661
21
538
204
594
79
356
15
351
16
337
0
0
0
0

753 14

168 42

25 45

33 23
10
6 93

-62 48

38 69

79 99

12 18
67 05

64 66

21 53

196 50

68 54

15 95

16 33

9 45
48
18 65

6.
7.
8.

1.
1.

1.
2.

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1.

Iparűzési adó

2.
3.

Építményadó
Telekadó

4.
5.
6.
7.

Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése

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

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

1.

3.

1.

1.-3.

Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás
Működési célú költségvetési támogatás összesen:
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.

Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA viszszatér.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Költségvetési bevételek összesen:

1044. oldal

0
0

20 48

691
296

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

70
000

802 22

262 10

29 00
5 00

35 00
6 00
5 00
1 00

28 00

6 52
10
000
421
000

387 62

9 000

9 00

0
9
000
1
121
296

10 00

9 00

1 198 84

1.

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
1.

Saját bevétel

2.

Átvett pénzeszköz működési célra.

3.
4.

Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Összesen
1.
1.

5.
6.

1.
2.

Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

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

3.
1.
2.
3.
4.

4.
1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

1045. oldal

96
251
541
989
537
885
0
1
176
125
21
900
0
2
319
321

98 95

502 98

537 88

1 139 82

21 90

2 360 57

300

30

300

30

6 800
0
0
0
6
800

6 80

183
2 101
0
0
2
284

6 80

53
2 05

2 59

4 140
145
879

4 14

150 50

150

154 64

019
6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
1.

Saját bevétel

2.
3.
4.

Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

7.
1.
2.
3.
4.

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

238
545
10
294

238 54

7 22

248
839

245 76

395
1 726

39
1 72

2
121
1 121
296
346
614
701
989
537
885
708
551
21
900
0
3
438
235

2 12

1 198 84

349 66

664 49

537 88

793 09

21 90

3 565 88

2. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Alcím Előir.
Megnev.
szám szám

4.

1.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

Önkormányzat saját bevétel
1046. oldal

2013. Módosított
évi
előirányzat
terv
IV.

4.

2.

Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Készlet értékesítés
Kamatbevétel kötvény
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.

1 114
8 140
20 575

1 114
8 140
40 575

393
2 084
2 084
3 000

393
2 084
2 084
3 000

25 000

25 000

13 861

13 861
2 700

20 000

0

96 251

98 951

190
115

123 057

Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 18 408
286
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
309
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
16 808
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Építéshatósági számla előző évi rendezése
0
MVH-tól átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
Magyarország szeretlek pályázati pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
1047. oldal

3 000
18 408
286 309
18 052
9 884
922
0
8 294

7 061
12 214
12 935
650
2 200

Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.

541
989

502 986

0

0

541
989

4.

3.

Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
502 986
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása
319
KEOP 1.2.0/B EU forrás
844
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.
32 545
32 545
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU
Önerő Alap 85%-100%
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-20120044
49 538
49 538
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
91 929
91 929
526
385
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
526 385
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1 500
1 500
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
10 000
10 000
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
11 500
11 500
537
885
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
537 885
Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
4 000

1048. oldal

1.
2.

Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz
Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi,
Leontex)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú
hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú
hitelfelvét öszszesen

1049. oldal

300
1 500
700
0

300
1 500
700
0

400

400

0

0

1 000
7 000
7 000
21 900

1 000
7 000
7 000
21 900

Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Cím neve

Alcím
Előirányzat neve
neve

2013. Módosított Módo
évi előirányzat előirá
terv
III.
IV

Gyomaendrőd
Város Önkormányzata

1.
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.
5.

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

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

4.
1.
2.
3.
4.

Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár
összesen:
Közművelődési, Közgyűjt.és
Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

274
662
40
339
198
392
277
794
791
187

4

31

20

85

5 775
1 559
5 622

12
956

11
528
3 112
10
886

Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és
25
Szolg.Intézmény
526
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
55
754
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
15
szoc.hj.a.
054
15
Dologi kiadás
596
Pénzeszköz átadás

1050. oldal

28

1

1

1

2

5

1

1

5.

5.
1.

Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény

2.

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

3.
4.
5.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

6.
1.
2.

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

3.
4.
5.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

7.
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.
5.

Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások mindösszesen
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

1051. oldal

86
404
70
323
19
025
62
671

152
019
250
044
67
161
262
815

580
020
132
143
33
619
56
516
226
274
448
552
800
229
179
869
612
498

9

7

2

7

17

25

6

26

59

13

3

6

22

45

83

18

76

Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Ellátottak juttatása

4.
5.

Működési kiadások mindösszesen:

504
068
0
2
096
664

43

2 21

3. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
4. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Szakfel.
szám

Előir
Cím AlCím
.
Szakfe
szá cím
neszá
l.
m szám
ve
m

9.

Alcím neve

Előirányzat neve

Módo2013. sított
évi
előiterv rányzat
IV.

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

7.
0210001
0

Erdőgazdálkodás
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
3600001
0
1.
2.
3.
4.

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

1052. oldal

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Összesen:
3700001
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
10
000
13
807
23
807

0
0

23 807

6 934

0
0
27 781

0

0

Szennyvíz elvezetés
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
3821011
0

Települési hulladék
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
5220011
0

10 000
13 807

Helyi közutak üzemeltetése
1.
2.
3.

8560050
1.
2.
3.
4.

8414031
7

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

Összesen
6 934
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0

27 781
0
0
0
31 715
31 715

Okt.vagyon önkormányzati költségek
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

1053. oldal

10
917
2 948
14
000

10 917
2 948
76 000

Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
6800011
0
1.
2.
3.
4.

6800021
0
1.
2.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.
4.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

8130001
0
1.
2.
3.
4.

8411121
0
1.
2.
3.
4.

8411141
0
1.
2.
3.
4.

93
715
121
580

0

0

0
13
861
13
861

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1054. oldal

0
89 865

0
0
4 360
0
4 360

0
0
13 861
0
13 861

0
0
3 455

0
3 455
22
000
25
455

25 455

0

0

22 000

0
0
0
0

Összesen:
8411151
0
1.
2.
3.
4.

8520211
1
1.
2.
3.

8520211
2
1.
2.
3.

8531111
0
1.
2.
3.
4.

8520211
0

0

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

0
0
0
0
0

0

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

0

1 902

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

0

0

Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:

0

0

0
0
0
1 902

Okt.int. működtetése
1.
2.
3.

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

8411261
2

0

2 379
0

Önkorm.ellátó szolg.

1055. oldal

2 379

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

8411331
0

0

0

Helyi adókkal kapcsolatos
1.
2.
3.

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

4.

Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.

42
000
42
000

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

8414021
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Közvilágítás
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

8414031
0

0
0
33
238
0
33
238

33 238
0
33 238

Városgazdálkodás
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Vállalkozói
iroda

8414031
1
1.

Személyi juttatás

1056. oldal

0
42
500
18
960
61
460

357
96
69 126
23 300
92 879

0

2.
3.

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

4.
Összesen:
8421551
0

0
750

0
750

0

0

750

750

Testvérvárosi kapcsolatok
1.
2.
3.
4.

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

8424211
0

0
0
0
0
0

0

Közterület felügyelők
1.
2.
3.
4.

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

8424211
1

0
0
0
0
0

0

9 029
1 962
2 100

9 572
2 108
2 100

0
13
091

0

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
Településőrök

8424211
2
1.
2.
3.
4.

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

8425311
0

13 780

0
0

0
0
0
0

0

0

216
58
850

216
58
850

Polgárvédelmi tev.
1.
2.
3.

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

1057. oldal

Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
8425411
0

400

400

1 524

1 524

9 910

0
0
9 910

Ár- és belvízvédelem
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
Óvodai nevelés

8510115
0
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8621025
0

2 090
12
000

2 090
12 000

0
0
1 450
15
510
15
510

16 960

0

0
0
0

7 180

7 180

7 180

7 180

0
0
6 000

0
0
6 000

15 510

Háziorvosi ügyeleti ellátás
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8690521
0
1.
2.
3.
4.

8730111
0
1.
2.

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

0

0

6 000

6 000

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0
0

0
0

1058. oldal

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
8790121
0
1.
2.
3.
4.

8904421
5

Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

0
0

0

0

0

0
0
125

0
0
125

0

0

125

125

0
0
0

1 326
204
0

0

0

0

1 530

0
0
0

8 660
1 204
20

0

0

0

9 884

0
0
0

1 079
287
17

Téli közfoglalkoztatás 8 fő
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8904421
4

Mezőgazd.közfogl. 60 fő
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8899241
0
1.
2.
3.
4.

8821141
0
1.

Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

0

0

0

1 383

Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás

0

0

1059. oldal

2.
3.

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

0
0

0
0

4 000

4 000

4 000

4 000

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Összesen:

0

0

Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás

0

0

4.
Összesen:
8821151
0

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8821171
0
1.
2.
3.
4.

8821181
0
1.
2.
3.
4.

8821191
0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:
Óvodáztatási támogatás

1.
2.
3.

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

4.

8821211
0
1.

1060. oldal

2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Átmeneti
segély

8821221
0
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
Temetési
segély

8821231
0
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8821241
0
1.
2.
3.
4.

8821251
0
1.
2.
3.
4.

8821291
0
1.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

4 300

4 300

4 300

4 300

0
0

0
0
0

4 500

4 500

4 500

4 500

0

0
0
0

3 000

3 000

3 000

3 000

0
0
0

0
0
0

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

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás

0

0

1061. oldal

2.
3.

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

4.
Összesen:
8822011
0
1.
2.
3.
4.

8899361
0
1.
2.
3.
4.

8822031
0

Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

0
0

2 700

2 700

2 700

2 700

0
0
0

0
0
0

4 000

4 000

4 000

4 000

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

2 000

2 000

2 000

2 000

0
0
0

0
0
0

4 084

4 084

4 084

4 084

Köztemetés
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8891015
0

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8730111
8

0
0

Mirhóháti u. TIOP

1062. oldal

1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8899281
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

2 426

0

2 426

Falugondnoki szolgálat
1.
2.
3.
4.

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

8810001
0
1.
2.
3.
4.

8903015
0
1.
2.
3.
4.

8414031
0
1.
2.
3.
4.

8904421
0

DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Össze13
sen:
075

7 841
2 118
3 543
0
13 502

Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
1.

Személyi juttatás

1063. oldal

20
217

20 217

2.
3.

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

4.
Összesen:
8904431
0

2 729
2 346

2 729
2 346

0
25
292

0
25 292

Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
8904431
1

211
969 211 969
28
616
28 616
45
724
45 724
0
0
286
309 286 309

Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
8411925
0
1.
2.
3.
4.

8411915
0
1.
2.
3.
4.

Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Össze-

1064. oldal

14
809
1 999
0

16 555
2 281
0

0
16
808

18 836

0
0
0

0
0
0

0

1 750

0

1 750

0
0
0

0
0
0
800
800

0

0

sen:
9105021
0

Képtár
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9312041
0

0
0
0

0
0
0

910

1 460

910

1 460

Diáksport támogatása
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9319035
0
1.
2.
3.
4.

9329111
0

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

120
32
348
0

0

0

500

0
0
0
10 737
0

10 737

0
0
0
20
663
20
663

0
0
0

Fürdő
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9329191
0

20 663
20 663

M.N.S.egyéb szórakoztatás
1.
2.
3.
4.

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

1065. oldal

0
0
0

0
0
650
1 150

0

1 800

8520211

Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9609005
0

0

0

0

0

Tourinform Iroda tám.
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9499001
0
1.
2.
3.
4.

9603021
0

Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
4 000
0

4 000

0
0
100

0
0
100

0

0

100

100

0
0
2 956

0
0
2 956

6 475

6 475

9 431

9 431

Temetkezés
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
9311021
0
1.
2.
3.
4.

8425105

0
0
0

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

1066. oldal

0
1.
2.
3.

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

4.
Összesen:
7.

0
0
0
5 500

5 500

5 500

5 500

Önkormányzat összesen
1.

274
662
40
339
198
392
277
794
791
187

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Önkormányzat összesen

7.

288 829
42 681
314 710
203 828
850 048

5. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban
Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve
1.

6.

Alcím neve

Előirányzat
neve

2013. Módosított
évi
előirányzat
terv
IV.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás 20 000
Magtárlaposi
lakások felújítása 22 000
Költségalapú
bérlakások felújítása
Szennyvíz és
ivóvíz
rek.munkák
Költségalapú
bérlakások felújítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
42 000
1067. oldal

0
22 000

291
22 291

2.

3.
4.

5.
6.

6.

6.
6.

6.
6.

Határ Győző Városi Könyvtár
Selyem u. épület felújítása
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati
7.
6.
Hivatal
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Felújítási kiadás mindösszesen:

0

3 300
3 300

0

0

0

0

0

0
1 221

0

1 221

0
42 000

0
26 812

6. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban
Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve

1.

7.

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. Módosított
évi előirányzat
terv
IV.

Gyomaendrőd
Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
(384902+7519pály-ban el
nem számolható ktg)
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
2012.évi terv és tény adatok különbözete (3555017716)
Alapszolg.ny.gond.egység

1068. oldal

392
421

392 421

17
834
51

17 834
51 505

2.

7.

infrastr.jav.DAOP4.1.3/A505
11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
102
5.2.1/A-11)
102 143
143
Népliget és Erzsébet liget
rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
900
900
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
2969
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
3476
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen
előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda
villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap
kész.
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec
L.tiszteletdíj felajánlása
600
Optikai kábelhál.kiép-367/2013.
Gye Kt. hat.
1000
Területvásárlás-gyümölcsös KT
hat.alapján
2100
Corini és Vidovszky festmények
vásárlása
200
566
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
303
576 648
Határ Győző Városi Könyvtár
1069. oldal

3.

7.

Riasztó beszerelése könyvtárba
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

0

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
0
4.
7.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
0
Városi Egészség5.
7.
ügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk,
és eü.gép-műszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet
min.feltételeinek b-gépműszer
besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
0
6.
7.
Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
Gye-i Közös Önkormányzati Hiva7.
7.
tal
Szellemi termék és
szám.tech.eszköz vás.
Klíma beszerelése
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
0
566
303
Fejlesztési kiadás összesen:
1.

8.

149
149
136
136

0

5974

695
11532
18 201
650
650

1 524
4 500

6 024
601 808

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
210
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:
513
210 513
825
Felhalmozási kiadás mindösszesen:
415
869 842
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7. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban
Cím
szá
m

Alcím
szá
m

Elői
r.
szá
m

1.
11.

Cím
neve

Alcím
neve

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírságkörnyezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a
(nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj
felajánlás régi játékok 2010-2011.
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj
felajánlás 2013.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó)
tiszt.díj felajánlás
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Mó201 dosít Módosí3.
ott tott előiévi elői- rányzat
terv rányz
IV.
at III.

400
200
0
2
100
13
000

2 000

0
500

0
500

0
0
4
400
4
000

0
0

0
10
000
10
000
2
577

126
200
0
0

100
0
0
12 700
10 598
2 577

0

0

0

210

0

0

Közfogl.saját erő
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj
áfa
IKSZT beruházás
IKSZT beruházás működési plusz
igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített
összeg
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
Közös Hivatalba egyszeri
készletbesz.

0
507

0
507

0
2
200
3
726

0

0
0

420
20
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 000
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi
bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
3
000
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
7
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
962
Gyomaendrődi Hírmondó újság
1
megjel.
500
Működéssel kapcsolatos tartalék ösz87
szesen:
335
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
0
Fogorvosi gép értékesítése
0
4
358
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
0
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt.
-Fürdő
0
1
981
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása
35
KEOP 1.2.0/B
285
Kulturális örökségvédelmi bírság
(Hulladéklerakó)
0
Kötvény fel nem használt része
0
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2 200
1 026
7 541
3 778
0
420
20 000
3 882
0
2 631
900
7 962
0
79 858

0
0
436
1 898
0
1 981
35 285
0
0

Települési hulladékgazdálkodási
24
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
352
24 352
Települési hulladékgazdálkodási
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa meg30
előlegezés(27%)
30 653
653
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
Békés "aradi vízátvezetés", 201117
0034 ellátórendsz.önerő
223
17 223
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
Békés "aradi vízátvezetés", 20114
0034 ellátórendsz.önerő 2014.
4 053
053
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”K
EOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”K
EOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
0
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet köve21
tő köt.vállalásra
041
21 041
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
351
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben
rel.bérl.díj maradv.)
0
0
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a
1
Körös-szögben
230
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP
13
3.1.1/B-11 önerő
197
13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját
49
erő
539
44 107
Körös Kajak SE sólyapálya és móló
beruh.se.
1 257
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális
fejlesztése pály.se.
4 214
Hulladékszállító jármű besz.
Gyomaközszolg tőkeemelés
0
0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg.
Fejl.önerő
36
Iparűzési adó túlfizetés
793
55 000
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy
út) tám.visszautalás
0
0
Fürdő hitelfelvét
15
15 000
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Új Városháza kial. Maradvány költsége
Új városháza kial. Többletköltségei
Könyvtár kial.Selyem út 124.
Gépjármű beszerzés
Épületek energetikai felújítása KEOP
önerő (tám. 85%, max. 150 M
Ft+500 M Ft)
Városi közint.komp.ép.energetikai
fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Játszóterek kialakítása saját erő
Nyomda Múzeum tám-a
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:

11.
Gyoma
endrőd
Város
Önkormá
nyzat
öszszesen:

4.
11.
4.

Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék

12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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000
4
197
3
000
5
000
3
500
72
197
27
803
5
000
900
376
302
463
637

463
637
463
637
10
519
10
519
474
156

0
0
0
3 500

71 460
21 758
5 000
0
372 996
452 854

452 854
452 854

5189
5 189
458 043

8. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek
összesen
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen
Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

Módosított
2013. évi
előirányzat
IV.
terv
2 729 684
2 772 793
708 551
0

793 093
0

3 438 235
2 096 664
42 000
825 415
474 156

3 565 886
2 211 189
26 812
869 842
458 043

3 438 235

3 565 886

9. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése

2013. évi
IV. rend mód.
nyitó lét- Változás engedélyezett
szám (fő)
létszám (fő)

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

160

160

1
38
3
2

1
39
3
2

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
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1

-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Összesen:

4
4

-1
-1

5
5

5
5

28

-22

6

322
295
15
632

-21

301
295
15
611

-21

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott
könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton
2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus,
10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő munkakörben
foglalkoztatott az engedélyezett létszám.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett
létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó
a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul, 2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.
3. Napirendi pont
2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az Államháztartásról szóló törvény szabályozása szerint, amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkot. A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat
2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására – a költségvetési törvény elfogadását követően – a tárgyév elején kerülhet sor.
A Pénzügyi bizottság javasolja a testületnek a rendelet tervezet szerinti megalkotását.
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3
3

Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2014. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2014. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az
átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.
(2) A 2014. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban
részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről
szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé
vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2013. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a
már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

1077. oldal

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek
megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
6. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2013. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. december hó 20. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. december 20.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
4. Napirendi pont
Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámoló
Toldi Balázs alpolgármester köszöntötte az Alföldvíz Zrt. képviselőit, majd felkérte
Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2013-ban az Alföldvíz Zrt. nem végzett nagy
értékű rekonstrukciós munkálatokat a város ivóvíz és szennyvízhálózatán mivel a testület a munkálatok forrásául szolgáló többlet bérleti díjat a szennyvíztisztító telep fejlesztésének önerejére jelölte ki. A város ivóvíz és szennyvíz hálózatán fenntartási és hibaelhárítási munkálatok keretében összesen 5.357.130 Ft kerül kiszámlázásra az önkormányzatnak, melyből 2.951.730 Ft a 2013-as költségvetési évet, a fennmaradó
2.405.400 Ft a 2014-es költségvetést terheli.
A Városfenntartó bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
614/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013-as évben végzett városi ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
5. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 111 havi gazdálkodásának alakulásáról
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat gazdálkodásának 1-11 havi helyzetéről kívánunk tájékoztatást nyújtani. Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. 1-11 havi gazdálkodásáról
szóló részletes beszámolókat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A beszámolókból látható, hogy az intézmények időarányosan teljesítenek, sehol sem
merül fel probléma, így a Pénzügyi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a testületnek.
Kérdés, észrevétel nem volt a Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
615/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2013. 1-11. havi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester
6. Napirendi pont
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2014. évben alkalmazott
díjtételei
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végző intézmények és szervezetek közül 3-an jelezték önkormányzatunk felé,
hogy 2014. évben nem kívánnak díjat emelni. A következő évben is a 2013-ban alkalmazott árakon veheti a lakosság és a különböző szervezetek igénybe a Határ Győző
Városi Könyvtár és a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény szol1079. oldal

gáltatásait, valamint a Varga Lajos Sportcsarnok használati díja is változatlan marad.
A díjemelés mellőzését a szolgáltatást nyújtók azzal indokolták, hogy sok esetben a
jelenleg alkalmazott díjak megfizetése is problémát jelent a szolgáltatást igénybevevők
számára.
A Pénzügyi bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
616/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
A Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évben is a 2013. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
617/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
A Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett Varga Lajos Sportcsarnok
2014. évben nem emeli árait, továbbra is a 2013. évben alkalmazott
díjakon nyújtja szolgáltatásait.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
618/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője
a Katona József Művelődési Központ, a Népház, az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Gyomai Táj-és Alkotóház vonatkozásában 2014. évben is a 2013. évben alkalmazott díjakon nyújtja szolgáltatásait.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Dr. Szonda István intézményvezető
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7. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. önkormányzat felé fennálló, 2013. évben előírt tartozásának
felülvizsgálata
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2011. novemberi
ülésén hozzájárult a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 25 millió Ft összegű, működési célt
szolgáló hitelfelvételéhez és vállalta a hitel összegére a betétfedezet biztosítását. A
hitel visszafizetésének eredeti határideje 2012. november 30.-a volt. A visszafizetési
határidő lejárta előtt a Fürdő ügyvezető igazgatója jelezte az Önkormányzat felé, hogy
saját költségvetéséből nem tudja a hitel összegét rendezni, így a Képviselő-testület azt
a döntést hozta, hogy a pénzintézet felé fennálló tartozásból rendez a Fürdő helyett 10
millió Ft-ot, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Liget Fürdő Kft. kezdeményezze a pénzintézetnél a fennmaradó 15 millió Ft összegű hitel visszafizetésének átütemezését 2013.
június 30. napjára.
2012. évben az Önkormányzat a hitel részbeni törlesztéséből adódó 10 millió Ft öszszegű tartozását a Liget Fürdőnek elengedte. A döntés indoka az volt, hogy amennyiben az önkormányzat tartozásként kezelte volna a 10 millió Ft-ot, a Fürdő veszteséggel zárta volna az évet, ami a folyamatban lévő Turisztikai pályázata szempontjából
nem volt megengedhető.
A Fürdő által felvett hitel fennmaradó 15 millió Ft összegét sem tudta a Kft. saját költségvetéséből rendezni, a hitelt a pénzintézet felé a Fürdő helyett 2013. június 30.-án
az önkormányzat fizette vissza. Az Önkormányzat ezen 15 millió Ft-ot előírta a Fürdővel szemben követelésként.
A tartozás felülvizsgálatához a Fürdő elkészítette azon beadványát, melyben bemutatta a Kft. 2013. évi gazdálkodásának várható alakulását, a realizálódható bevételek és
teljesülő kiadások nagyságát. A Fürdő kalkulációja alapján ahhoz, hogy a Fürdő ne
zárja az évet veszteséggel, nem lesz szükség a 15 millió Ft összegű tartozás elengedésére.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
619/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől 2011.
december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15 millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013. június 30-án visszafizette a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett
végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást írt elő, mely
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működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. december
31. napjában határozza meg.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Vass Ignác ügyvezető igazgató
8. Napirendi pont
Csónakkölcsönző kialakítása
Márjalaki József bizottsági elnök emlékeztetett arra, hogy a novemberi ülésen megtárgyalták a Liget-fürdő területe bővítésének lehetőségét a holták felé, ahol pihenő,
csónakázó hely kerülhetne kialakításra. A testület kérte a Kft.-t, hogy a soron következő ülésre dolgozza ki a területre tervezett pihenő és csónakázó hely megvalósításának
részleteit, a bruttó bekerülési költségekkel együtt. A költségbecslés a csónakkölcsönző kialakításának bruttó összegét 4 020 680 Ft –ban határozta meg.
Az előterjesztést a Pénzügyi valamint a Városfenntartó bizottság tárgyalta. A Városfenntartó bizottság javasolja engedélyezni a csónakkölcsönző kialakítását azzal, hogy
a testület támogatás formájában biztosítsa a megvalósításhoz szükséges pénzügyi
forrást.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztés elnapolását javasolta, mivel a bizottsági ülésen
elhangzott, hogy valaki más is próbál ezen a holtágon csónakázó lehetőséget kialakítani, ezért érdemes lenne felvenni velük a kapcsolatot, és megpróbálni közösen kialakítani. Ezen információk beszerzéséig javasolnák a téma elnapolását.
Poharelec László képviselő nem értett egyet a Pénzügyi bizottság javaslatával. Az
önkormányzatnak ugyanis van egy elképzelése arra, hogy a fürdő szolgáltatásait, a
fürdőbe tartózkodó vendégek ott töltési idejét szeretné bővíteni. Azért mert van egy
olyan információ, hogy ott más valaki is szándékozik egy ilyen csónakázót, akkor ezért
most az önkormányzat álljon el ettől az elképzelésétől, számára furcsa. Javasolta,
hogy a Városfenntartó bizottság javaslatát fogadják el, ettől függetlenül Ügyvezető úr
tájékozódhat a másik szándék felől is, és akár az üzemeltetésben már lehet egy közös
gondolkodás.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a Városfenntartó bizottság ülésén elhangzott, hogy ha akarjuk ezt a fejlesztést, akkor az 4 millió Ft-ba fog kerülni. A kérdés, hogy ezt a 4 millió Ft-ot tudják-e biztosítani, vagy nem. Ezt lehet biztosítani támogatás formájában, vagy pályázati sajáterőként. Véleménye szerint nincs mire várni,
ha akarjuk ezt a fejlesztést, akkor el kell indítani a szükséges lépéseket.
Arnóczi István János képviselő kérdése az volt, mennyi bevételt hozna ez pluszba a
fürdőnek és ki tudja-e termelni a bevételből azt, ami a működtetéshez szükséges.
Vagy jövőre újabb 5 millió Ft pluszt kér az önkormányzattól, hogy még ezt a veszteséget is finanszírozza. Egy csónakázó üzemeltetéséhez a személyi és tárgyi feltételeknek is meg kell lenni.
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Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, nem arról van szó, hogy a Pénzügyi
bizottság elutasította ezt a lehetőséget, hanem azt javasolta, hogy annak lehetőségét
vizsgálják meg, hogyan tudnák közösen üzemeltetni, úgy hogy esetleg az önkormányzat közösen a fürdővel megvalósítja a kialakítást, majd a vállalkozás vagy egyesület üzemelteti.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, milyen határidőt javasol a bizottság, hogy
a fürdő meddig terjessze ezt a testület elé.
Márjalaki József bizottsági elnök válaszolva elmondta, a januári testületi ülésre.
Vass Ignác ügyvezető tájékoztatásul elmondta, a bizottsági ülés óta sikerült felvenni
a kapcsolatot Fodor Tamással, a KSI SE Kajak-Kenu Szakosztály elnökével, aki úgy tájékoztatta, hogy valóban szeretnének a Hantoskerti holtágon egy kikötőt építeni, amihez már megvették az ingatlant. Van olyan elképzelésük, hogy csónakokat és vízi biciklit is lehet majd ott használni, arra azonban még nem tudott választ adni, hogy ingyenesen vagy térítés ellenében bocsátanák az érdeklődők rendelkezésére. Attól
nem zárkózott el, hogy azt akár a fürdő vendégek is használják. A fürdőnek majd azt
kell kitalálni, hogy a fürdő vendégek részére hogy tudják majd megoldani az odajutást, mert kicsit távol esik a fürdőtől.
További tájékoztatásként elmondta, hogy a jelenleg még élő turisztikai pályázati kiírás
szerint Gyomaendrőd csak külterületen pályázhatna ilyen turisztikai attrakciókra.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a Pénzügyi bizottság javaslata elfogadható, annál is inkább mivel a holtág önkormányzati tulajdonban van, így bármilyen stég
vagy állandó létesítmény elhelyezéséhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Ahhoz, hogy ezt az egyeztetést le lehessen folytatni, és az üzemeltetést meg lehessen
vizsgálni, célszerű a januári ülésre visszahozni ezt a kérdést, amiben a testületnek
több határozatot is célszerű majd meghozni. Egyrészt, hogy kijelöli a létesítmény helyét, másrészt jóváhagyja az üzemeltetéssel kapcsolatos elképzeléseket. Nem a létesítmény kialakítása jelenti a nagyobb terhet, hanem annak a folyamatos üzemeltetése,
ezért is vetődött fel a Pénzügyi bizottság ülésén, hogy a kialakításban az önkormányzat tevékenyen részt vesz, de az üzemeltetésre egy civil szervezettel együttműködési
megállapodást kíván kötni, amennyiben a szervezet részéről erre a hajlandóság meg
van.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint, ha a testület elfogadja a Városfenntartó bizottság javaslatát, és elindítják a folyamatot, az még nem zárja ki a tárgyalások
lehetőségét. Megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen kielemezték ennek a létesítménynek a költséghatékonyságát, és az látszik, hogy valószínűleg önfenntartó lesz.
Marton Dániel képviselő óva intette képviselő társait attól, hogy elhamarkodottan
hozzanak most döntést. A januári ülésen lehet majd erről újra beszélni több információ birtokában.
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Poharelec László képviselő a Városfenntartó bizottság javaslatát támogatta.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a két bizottsági javaslat nem üti egymást.
Alapvetően az önkormányzat akkor kíván ebbe a fejlesztésbe pénzt befektetni, ha az
szervesen kapcsolódik a fürdő kihasználtságához. Természetesen ez meghatározza
azt az egyeztetési folyamatot is, amit a Pénzügyi bizottság javasol.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, azt nem látná problémának, ha két csónakkikötő is működne Gyomaendrődön, a probléma inkább az, hogy még egy sem
működik.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint célszerű lenne meggondolni, hogy
azon a területen alakítsa ki az egyesület a csónakkikötőt, amit mi most kijelöltünk.
Ezzel is már növelnék a fürdő által nyújtott szolgáltatások számát, az egyesület pedig
sokkal nagyobb bevételre tenne szert, ha ott alakítaná ki, mintha a holtág végén, tehát ezzel a megoldással mindenki jól járna.
Erről nem ártana még egy hónapot egyeztetni, a költségvetés elfogadásáig.
Vass Ignác ügyvezető megjegyezte, az egyesületnek és a fürdőnek az eszközök biztosítása és az üzemeltetés tekintetében kell majd egyezségre jutni.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, amennyiben az 1. döntési javaslatot
fogadnák el, az azt jelentené, hogy 4 millió Ft-os keretet adnának erre a fürdőnek,
amiből aztán úgy gazdálkodna, ahogy a tárgyalások során azt tudja alakítani.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint egy új döntési javaslatot lenne célszerű
elfogadni, ami mindkét bizottsági javaslatot tartalmazná. E szerint az önkormányzat
támogatná, hogy a Hantoskerti holtágon a csónakkikötő létesítményei kialakításra
kerüljenek, amivel megbízzák a fürdőt és részére a támogatást biztosítják, azzal, hogy
2014. januári ülésre terjessze be, hogy a civil szervezettel milyen együttműködési
megállapodást alakított ki, a tárgyalások milyen ütemben haladnak.
Poharelec László képviselő egyetértett a Jegyző úrral, kérte, hogy ezt tekintsék módosító javaslatnak.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Jegyző urat, hogy pontosan fogalmazza meg az
új döntési javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete engedélyezi a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakítását. Ezzel egyidejűleg utasítja a Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a civil
szervezettel vegye fel a kapcsolatot és az együttműködési megállapodást az eszközbeszerzés és az üzemeltetés tekintetében terjessze a képviselő-testület elé.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
620/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete engedélyezi a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő
csónakkölcsönző kialakítását. Ezzel egyidejűleg megbízza a LigetFürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu
szakosztályával vegye fel a kapcsolatot és az eszközbeszerzés valamint az üzemeltetés tekintetében az együttműködési megállapodást
terjessze be a képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Vass Ignác ügyvezető
9. Napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása (2. forduló)
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület november 28-i ülésén
döntött több az önkényuralmi rendszerhez köthető megnevezést hordozó közterületek módosításáról. Bizottságunk a módosító indítványként benyújtott döntési javaslatban szereplő 17 közterületi névből 10-et változtatott meg és ezt szavazta meg a
Képviselő-testület. A névmódosítási döntéseket követően utasította az Ügyrendi bizottságot, hogy a decemberi ülésre készítse elő az újabb javaslatot. Bizottságunknak
az előkészítő munkára egy hete maradt, mely idő alatt csak egy informális egyeztetésre és a korábbi javaslatoknak a tematikus áttekintésére nyílt lehetőség. Mivel rövid
volt a határidő azt javasolják, hogy a döntést halasszuk el és egy alaposabb előkészítő
munkát követően egy új döntési javaslatot állítsunk össze.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában, ismertette a döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
621/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a 2013. novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási javaslatát egy új eljárás keretében készítse elő. A
javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat, vegyen igénybe szakértői véleményeket.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
10. Napirendi pont
Corini és Honti képek vásárlása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Közalapítvány Közgyűjteményeiért Kuratóriuma azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testületet, hogy 3 db Corini festmény és 5 db
Honti Antal kép megvételére biztosítson fedezetet. A Corini festmények megvásárlásának a szándékát már jelezte a közalapítvány még szeptemberben, akkor azt kérte a
testülettől, hogy a képek értékének megállapítására kérjen fel egy értékbecslőt. Az értékbecslés megtörtént. Honti Antal 5 képét lánya és örököse ajánlotta fel megvásárlásra. A vételárakat a táblázat tartalmazza összességében 2 M Ft. A Nemzeti Kulturális
Alap pályázatot írt ki a kortárs művészek alkotásainak megvásárlására, erre pályázott a
közalapítvány is, azonban ezen a pályázaton nem nyert ezért ismét az önkormányzathoz fordult segítségét. Tájékoztatta tovább a közalapítvány a testületet, hogy a
Vidovszky gyűjtemény ismét gyarapodott Hermann Jánosné kalocsai lakos olajfestményt adományozott a városnak, amit a közalapítvány gyűjteményében helyeztek el.
Két bizottság tárgyalta. A Pénzügyi bizottságnak az volt a javaslata, hogy a Corini képek közül az Erdőrészletet illetve a Honti gyűjteményből a Fő utca az Evangélikus
templommal a vasútállomás környéke és a járdakészítés a Pásztor János úton című
alkotásaira biztosítson forrást az önkormányzat. Ezek összege 930 e Ft, melynek forrásul a 2013. év többlet adóbevételét javasolták kijelölni. Az Ügyrendi bizottság egyetértett ezzel a javaslattal.
Betkó József megkérdezte, hogy mennyi többletadó bevétele van még az önkormányzatnak, mennyi forrás áll még rendelkezésre? Piaci áron, adóbevételből akarunk
festményeket vásárolni.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszában elmondta, hogy 13-14 M Ft került
kijelölésre eddig a többletadó bevételből, összesen 38 M Ft az, ami eddig realizálódott.
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Márjalaki József hozzátette, hogy a Pénzügyi bizottság szívesen kijelöl más forrást is
a megvételre, azonban más nem áll rendelkezésre.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, azért fogadták el a Pénzügyi bizottság javaslatát,
mert a képek megvásárlásával a város vagyonát gyarapítanák hosszú távon.
Betkó József hangsúlyozta, műtárgyak vásárlása piaci áron helyi adóbevételből? Azt el
tudja képzelni, hogy a közalapítvány adományokat gyűjtsön, amiből ezeket a képeket
meg lehet majd vásárolni, de azt nem tudja elfogadni, hogy Gyomaendrőd adóbevételéből vásároljunk képeket.
Márjalaki József elmondta, a közalapítvány próbálkozott, hiszen pályázatot nyújtott
be, arról nem ő tehet, hogy nem nyert. Ha valaki jártas a művészetben, a Corini képek
értéke felmenőben van. Lehet, hogy ez a most 500 e Ft-os Erdőrészlet jövőre akár 1 M
Ft-ot is ér. A Honti képekről pedig nem kell beszélni, elismert a városban, a képei magáért beszélnek.
Marton Dániel hozzátette, hogy a kultúra az önkormányzatnak kötelező feladatellátása, a városnak a kulturális értékeit növeljük ez által.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, észrevétel hiányában ismertette az első
döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
622/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma kérelmének, és megvásárolja az alábbi Corini festményeket valamint a Honti Antal képeket:
Corini Margit: Erdőrészlet
500.000,Honti Antal: Fő utca az evangélikus templommal
150.000,Honti Antal: Vasútállomás környéke
150.000,Honti Antal: Járdakészítés a Pásztor János úton
130.000,Összesen:
930.000,Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műtárgyvásárlás költségének, 930.000-Ft összegnek a forrására a 2013.
évi többletadó bevételt jelöli ki.
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a kuratórium egyik tagja Bella Rózsa korábban
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy kuratóriumi tagságának mandátumáról ezév
június 2. napján le kíván mondani. Lemondását követően a testület, mint alapító Dr.
Latorcai János Miklósnét szerette volna megbízni a kuratórium tagsági feladatainak
ellátásával és felkérte a polgármestert, hogy írásban kérje fel. A felkérés megtörtént a
megküldött elfogadói nyilatkozat azonban nem került aláírásra, aminek oka, hogy Dr.
Latorcai Jánosné betegségére hivatkozva nehezen tudná vállalni az utazásokat. Bizottságunk javasolta, hogy az egyeztetések lefolytatása után a 2014. januári ülésen döntsenek az új tag személyről.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak az egyes döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
623/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tag
megbízásáról a 2014. januári ülésén dönt.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Mintamenza program bevezetésének vizsgálata
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy képviselői indítványra a Térségi Szociális Gondozási
Központ elkészítette a mintaprogram bevezetésével kapcsolatos szakmai véleményét,
állásfoglalását. A mintamenzánál cél az egészségesebb korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció. Ennek érdekében el kell érni az
eddig nem megfelelő gyakorisággal használt nyersanyagok például a hal, gyümölcs,
minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazását, az étlapok
megújítását.
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Az OÉTI a jogszabályi felhatalmazásnak eleget téve saját vizsgálati eredményeire építve
és a legújabb szakirodalmi adatokat figyelembe véve elkészítette ajánlását a köz étkeztetők részére. Ezt az ajánlást az intézmény a megjelenés óta az élelmezés szabályozás
mellékleteként kezeli. Annak egyes pontjainak betartására nagy hangsúlyt fektet. Az
ajánlás közel 70 %-át jelenleg is alkalmazza. Az intézmény a Lafisoft élelmezési programot használja, mely lehetővé teszi a korcsoportonként történő étlaptervezést, valamint az egy napra vonatkozó létszám alapján kalkulált anyagkiadást, majd a tényleges
létszám alapján a nyersanyagkiszabást naponta korcsoportonként étkezési fajtánként.
A mintamenza programhoz való csatlakozás mellett körülbelül ugyanannyi előny szól,
mint amennyi hátrány. A napokban megjelenő rendelet tervezet azonban rendezi a
programon kívüli közétkeztetők szerepét, feladatait, kötelezettségeit az élelmezés szabályait. Több a mintamenza programban résztvevő konyhával egyeztetve el lehet
mondani, hogy a jelenlegi nyersanyagárak 60-70%-al olcsóbbak, mint a mintamenzában részt vevő intézményeknél alkalmazott nyersanyagnormák. Amennyiben a programba bekapcsolódnánk, úgy a jelenlegi norma árainkat főként az ebéd tekintetében
emelni kellene, mely az önkormányzatra és a háztartásokra nézve is többletkiadást jelentene, mivel a jelenlegi normák mellett is önkormányzati támogatással működik a
gyermekélelmezés. Mindemellett hamarabb megvalósulhatna az egészségesebb ételek
kiszolgálása a gyerekélelmezésben. Amennyiben az állami támogatás nem nő úgy a
normaemelkedésből származó többletköltség az önkormányzatot illetve a szülőket
terheli. Az intézmény véleménye a program bevezetésével kapcsolatban: „Azt gondoljuk, hogy a rendelet hatályba lépéséig folyamatos kapcsolattartással a már a programba bekapcsolódott konyhákkal valamint az eszközpark fejlesztésével lépést tudnánk
tartani a programon kívül, a mintamenzai elvárásoknak, és elő tudnánk készülni a rendelet tervezet hatályba lépéséig a benne foglalt elvárásokhoz.” A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a Pénzügyi Bizottság egyetértett a Térségi
Szociális Gondozási Központ állásfoglalásával nem javasolja a testület számára a mintamenza program bevezetését a jogszabályi változásokra tekintettel.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy az Ügyrendi Bizottság részben másként döntött, hosszasan taglalták a mintamenza program bevezetésének lehetőségéről. Azt a
javaslatot tették, hogy a központi konyha illetve a tálalókonyhák technikai feltételei
javításának lehetőségét dolgozza ki az intézmény, ugyanis ez az egyik kizáró ok a
mintmenza program bevezetésére. A 2014. évi költségvetési rendelet összeállításánál
meg kell nézni, hogy találunk e forrást ennek kijelölésére. A gazdasági vezető elmondása alapján vagy így vagy úgy, de mindenképpen sor fog rá kerülni, mert amennyiben
a mintamenza programot nem vezetjük be, akkor egy ahhoz hasonló étkeztetést kell,
amihez a technikai feltételek nem adottak jelenleg.
Arnóczi István János hangsúlyozta, a konyhát 3 éve bővítettük. Bármilyen fejlesztés
felelőtlenség lenne, akkor vontuk össze az étkeztetést, a tálalókonyhákat visszafejlesztettük, most újra költsünk rá. Gond és baj a szülők részéről, néha lehet úgymond zúgást hallani, de köszönjük a dolgozóknak, hogy így tudják biztosítani az étkezést mind
a gyerekeknek, mind az időseknek, szörnyű kifogásokat nem emelt még senki.
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Vissza lehet hallani, hogy a mintamenza programban a gyerekek nem biztos, hogy
mindenütt meg vannak vele elégedve, ezért mondja azt, hogy 3-4 évente nem lehet
konyhákat cserélni, meg egy teljes átszervezést végrehajtani.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, úgy tűnik, hogy nem a mi döntésünkön fog múlni,
hanem azon a törvényen, ami szeptemberben életbe lép és nekünk az a dolgunk, hogy
a törvényhez alkalmazkodjunk és végrehajtsuk.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette az első döntési javaslatot.
Uhrin Anita gazdasági vezető hozzászólásában elmondta, az előterjesztés elkészítését
követően a gyermekélelmezés finanszírozási rendszerére vonatkozóan egy új tervezet
került elő, aminek az a lényege, hogy nagy valószínűséggel 2014. január 1-től feladatfinanszírozásúvá válik a gyermekétkeztetés. Tehát az a számítás, ami az előterjesztésben található okafogyottá válik, mert a feladat alapú finanszírozásban nem fog pénzébe kerülni az önkormányzatnak a gyermekélelmezés. Erre vonatkozólag elkészítettünk
egy számítást, amit a Magyar Államkincstárhoz benyújtottunk, várjuk, hogy a finanszírozás ténylegesen milyen módon fog történni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, az Ügyrendi Bizottság által előterjesztett határozati javaslat nem üti az intézményvezetés által elmondottakat. A javaslat arra vonatkozik, hogy azokat a technikai feltételeket kell megvizsgálni, amelyek egyrészt biztosítják
a mintamenza program bevezetését, ha ez valóban szükséges és indokolt, a másik része pedig a napi étkeztetés színvonalán javítana. Véleménye, hogy ezt az intézményvezetés részben már kidolgozta és előterjesztette ezt kell pontosítani a januári testületi
ülésre és majd meglátszik, hogy a költségvetés milyen lehetőségeket biztosít a technikai fejlesztésre. Ez nem azonos azzal, hogy a konyha teljes szerkezetét átalakítani,
megváltoztatni. Azokat a rendelkezésre álló technikai eszközöket kellene fejleszteni,
ami alapvetően abból adódik, hogy ezek nem új eszközök, berendezési tárgyak.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, az egyes döntési javaslatban szereplő, forrást
beépíti, ezt feltételes módba kellene helyezni, tehát hogy a 2014. évi költségvetésünk
figyelembe vételével vagy beépítjük a forrást vagy nem. Illetve a mintamenza programhoz kapcsolódó költségeket szét kellene választani, a jelenlegi technikai színvonal
esetleges fejlesztéséhez szükséges költségeket is szét kellene választani, ha bevezetjük,
akkor azt látjuk, hogy milyen költségekkel jár, amennyiben nem vezetjük be, még mindig van egy olyan lehetőség, hogy javítunk a jelenlegi kiszolgálás feltételein azzal,
hogy ilyen meg ilyen fejlesztéseket hajtunk végre.
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, az előterjesztés a mintamenza programról szól erre kaptak megbízást. Benne van az előterjesztésben, hogy a mintamenza program ajánlott program az egészséges táplálkozás bevezetésére. Jelenlegi információik szerint egy rendelet-tervezet, ami várhatóan 2014 szeptembere körül fog
hatályba lépni, normába foglalja az a Táplálkozástudományi Intézet által máris ajánlásként megfogalmazott programot, amit máris követünk.
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Eddig ez alapján történt az élelmezés, szeptembertől várhatóan jogszabályba lesz
foglalva. Emiatt az összegző véleményünkbe arra szerettünk volna utalni, hogy
amennyiben most a fenntartó arra dönt, hogy nem vezetjük be a mintamenza programot, van időnk rákészülni a rendeletnek való megfelelésre. A tervezet magába foglalja azokat a technológiai eljárásokat is, mert azáltal, hogy meghatározza, hogy x
korosztályú gyermeknek mennyi olajat, mennyi zsírszármazékot, milyen ételfélékből
mit és hogyan kell adni. Ezáltal kikövetkeztethető, hogy ha megszabja, hogy 10 napos
dekádban hány gramm zsírszármazékot ehet meg a gyerek, akkor nyílván egy másfajta konyhatechnológiai eljárással kell elkészíteni az ételt. A konyhába szükségszerűvé
válik beszerezni azokat az eszközöket, amelyekkel ezt a konyhatechnológiai eljárást
meg tudjuk majd valósítani. Nem az egész konyhát szeretnénk felújítani, de a költségvetésünkben mindenképpen gondolkodni kell arról, hogy esetlegesen olyan eszközöket kell beszereznünk, amik által majd a rendeletnek eleget tudunk tenni.
Fülöp Zoltán képviselő megérkezett az ülésre, jelen lévő képviselők száma 10 fő.
Poharelec László módosító javaslata szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete szükségesnek tartja a mintamenza program bevezetésének további vizsgálatát, azzal, hogy javítani kívánja a közétkeztetés színvonalát és felkéri az
Ügyrendi Bizottságot, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központtal együttműködve
nézze meg ennek a lehetséges módozatait.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
624/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja a mintamenza program bevezetésének további vizsgálatát,
azzal, hogy javítani kívánja a közétkeztetés színvonalát és felkéri az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központtal együttműködve
nézze meg ennek a lehetséges módozatait.
Határidő: azonnal
Uhrin Anita gazdasági vezető megkérdezte, hogy hogyan értik ezt, mert a Térségi
Szociális Gondozási Központ csak a saját helyzetét és szerepét tudja megvizsgálni, csak
az általuk ellátott feladatot.
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Poharelec László válaszában elmondta, hogy a számadatok a Gondozási Központnál
vannak, és azokkal együtt tud az Ügyrendi Bizottság dolgozni, ezért kell az együttműködés. Megnézni mi mennyibe kerül jelenleg, mennyi lesz a támogatás, hogyan gazdálkodhat az önkormányzat. Tehát megy minden tovább, mint eddig, majd az Ügyrendi Bizottság a Gondozási Központtal együtt megnézi a lehetőségeket, hogyan lehet
javítani a közétkeztetés színvonalát és utána a Képviselő-testület elé terjeszti.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy mivel a költségvetést másfél hónapon
belül fogjuk tárgyalni, ha van valamilyen fejlesztési igény akár a mintamenza program
bevezetésére akár a közétkeztetés javítására ezzel a döntéssel a testület eltolta egy
bizonyos időszakra, hiszen hogyha a költségvetésig az Ügyrendi Bizottság nem tudja
kideríteni, hogy mire van szükség és mire nem akkor vagy tartalékot kell rá képezni, de
ha nem tudjuk mennyi összegre, akkor nehéz. Jó lenne, ha januárba ez újra elénk kerülne és látnánk, hogy akár a mintamenza akár egyéb fejlesztés mennyibe kerülhetne
az önkormányzatnak és ezek milyen eredményeket hoznának a közétkeztetésen belül.
13. Napirendi pont
Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy terjessze elő.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a vagyon működtetésének tapasztalatairól és
az elvégzett feladatokról a szeptemberi testületi ülésen kapott legutóbb tájékoztatást
a Képviselő-testület. Jelen előterjesztés az azóta eltelt időszakot öleli fel, a legfontosabb eseményeket foglalja magában. Ilyen a Kner Imre Gimnáziumban végzett a megyei katasztrófavédelem kirendeltségének átfogó tűzvédelmi ellenőrzése, ahol hibákat
fedeztek fel és a jegyzőkönyv szerint a 7 év során észrevételezésre kerültek ezek az
érintés, villámvédelmi szabványossági problémák. Ezek a munkálatok el lettek végezve,
amely 455.079,-Ft volt. A másik ilyen észrevétel a tankerület által használatba vett ingatlanok használati szerződésének a 2. sz melléklete alapján helyszíni bejárás történ.
Az alaprajzon megjelölésre kerültek a rajzon feltüntetett és a tényleges műszaki állapot
közötti eltérések. Jegyzőkönyv formájában csatolásra kerültek a feltárt hiányosságok,
október 10-én átadásra került a KLIK Gyomaendrődi Tankerületének. A nyári időszakra
tervezett Gyomaszolg Ipari Park által kivitelezett karbantartási munkálatok készre jelentése november 4-én megtörtént. Az elvégzett munkával mindenki elégedett, megtörtént a bejárás is. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a balett teremmel
volt probléma, esztétikai kifogás merült fel. A kivitelezőnek az a véleménye, hogy egy
másik falkezelői megoldással tudná megoldani a felmerült problémát és erre árajánlatot kértünk be a Gyomaszolgtól.
Május 15-től az intézmények részéről hívásnaplót szükséges vezetni az asztali készülékek kimenő hívásainak a tekintetében, külön fel kell tüntetni a működtetői illetve a
fenntartói feladatokhoz kapcsolódó hívásokat. A kialakítás becsült költsége 600 e Ft-ra
tehető. Továbbra sem sikerült a KLIK-el együttműködve olyan megoldást találni, amely
a hívások továbbszámlázásának problémáját megoldja. A működtető és a fenntartó
közötti problémák, amit nem lesz egyszerű szétválasztani és megoldani.
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Toldi Balázs összegzésképpen elmondta, hogy az az összeg, amelyet a testület a
2013-as költségvetésben meghatározott az intézmények működtetésre elég lesz,
megmarad a tartalék. Úgy néz ki, jó döntést hozott a testület, hogy nem adta át az államnak ezeket az intézményeket kezelésre, hiszen az durván 40 M Ft-al került volna
többe. Reméljük a jövőben is hasonlóan fog működni.
Poharelec László elmondta, hogy a két fél között majdcsak nyugvó pontra kerülnek a
dolgok, miután minden ki fog derülni. Toldi Balázs alpolgármester és a Szilágyiné Bácsi
Gabriella pénzügyi osztályvezető munkáját kell megdicsérnünk. Az idő bizonyította,
hogy helyes és jó döntött az önkormányzat akkor, amikor ennek a feladatnak az ellátását így oldotta meg.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy sokan kellenek ahhoz, hogy ez így működjön, az intézményvezetők is nagyon nagy segítséget nyújtanak, illetve a hivatalon
belül is sokan foglalkoznak ezzel. További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy
szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
625/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon
működtetéséről készített beszámolót.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Toldi Balázs alpolgármester
14. Napirendi pont
Beszámoló a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójának tapasztalatairól
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az idén is csatlakoztunk az ösztöndíjpályázathoz. Az elmúlt évek eljárásrendjének megfelelően a pályázatok elbírálását az Ügyrendi
bizottság hatáskörébe utalta a testület. A bizottság november 20-i ülésén meghozta
döntését a határidőre beérkezett pályázatokkal kapcsolatokkal. Az A típusú pályázatnál
19 pályázót részesített támogatásban ez 3.000Ft/hó egy pályázó pályázata nem felelt
meg az előírásoknak. A B típusra nem érkezett pályázat, a korábbi B típusú pályázatok
felülvizsgálata során megállapításra került, hogy 5 fő részesül támogatásban, akik továbbra is jogosultak.
2014. költségvetési évben 720 e Ft-ot fog kitenni.
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Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
626/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2014-es fordulójának tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
kérelme Intézményi Tanács megalakulásával kapcsolatban
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét az előterjesztés
ismertetésére.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az iskola igazgatója, Davidovics László november 26-án azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az intézményükben
létrejövő intézményi tanácsban Várfi András polgármester képviselje az önkormányzatot. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy vállalja a részvételt. Az Ügyrendi Bizottság
javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
627/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban Intézményi Tanács megalakítását, részt kíván venni a létrejött Intézményi Tanács munkájában, ezért úgy dönt,
hogy az Intézményi Tanácsba a választási ciklus lejártáig Várfi András
polgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelme
Toldi Balázs alpolgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy terjessze elő
a napirendi pontot.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a szülői munkaközösség kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. A munkaközösség célul tűzte ki a Fő úti iskola udvarának rendbe tételét a gyerekek számára egy barátságosabb környezet kialakítását. Ezért október
12-én egy jótékonysági bálat szerveztek, a befolyt 426.300,-Ft támogatást a munkaközösség teljes egészében erre kívánja fordítani. Az udvar térkő burkolatának javítását,
bővítését 250 m2-el, illetve a balesetveszélyes szintkülönbségek megszüntetését. Egy
közösségi tér kialakítását, amely lehetővé teszi szabadtéri órák megtartását, valamint
növények ültetése, fásítás, pihenő padok elhelyezése.
A testület segítségét abban kérik, hogy a zöldesítéshez növényzetet, pihenőpadok elkészítéséhez anyagot biztosítson, illetve a közösségi tér kialakításához szükséges különbözetet, ami 157.950 e Ft-ot tesz ki, biztosítsa.
Szülői és pedagógus összefogással 2014 tavaszán társadalmi munka keretében kezdődne a munka.
Az önkormányzatnak vállalni kellene a Start mintaprogram keretei között legyártott
250 m2 térkő biztosítását, valamint a térkő lerakásához szükséges anyagokat 140 e Ft
értékben és az udvar zöldítéséhez fák biztosítását. A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság
is elfogadásra javasolja.
Poharelec László megjegyezte, hogy a vezetők személye az iskolában is meghatározó
és példaértékű munkát végeznek, figyelemfelkeltő is, hogy jelentős összeggel támogatja a munkaközösség ezt az egész elképzelést, melyet köszönt nekik. Mivel munkát
is vállalnak, a pénzt is felajánlják, és ehhez kérnek 300 e Ft-ot csak támogatni tudja.
Bízott benne, hogy lesznek követői is.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
628/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége
kérelmének és az intézmény Fő úti épülete udvarának balesetmentesítéséhez és szépítéséhez a 2014.-es költségvetési évben vállalja:
 250 m2 terület burkolásához a szükséges (a Start mintaprogram keretei között legyártott) térkő biztosítását,
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a térkő lerakásához szükséges anyagok (homok, szegélykő)
beszerzését (becsült költsége: 140.000 Ft),
az udvar zöldítéséhez fák biztosítását,
a kerti filagória kialakításának költségihez 160.000 Ft összeg
erejéig hozzájárulás biztosítását.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az oktatási vagyon működtetésének finanszírozására megtervezett keret maradványának terhére 300.000 Ft-ot különít el a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti épülete udvarának balesetmentesítése céljából, mely összeg
tényleges felhasználására 2014. évben kerül sor.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége
vállalja a 426.300 Ft támogatási összeg befizetését az Önkormányzat
pénzforgalmi számlájára (53200125-11062402) a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontjára (2014 tavasza), továbbá a szülői és pedagógusi összefogás megszervezését a munkálatok elvégzéséhez.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Toldi Balázs alpolgármester
17. Napirendi pont
Új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök ismertette, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítani kell. Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés útján 2014. január 1-től. A szerződés maximum 10 évre szólhat. A
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötésére alkalmas ezért a Városfenntartó Bizottság egyhangúan támogatta a döntési javaslatot.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
629/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-ei hatálylyal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító:15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító:725525
Adószám:15725527-2-04
Bankszámlaszám:53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli:Várfi András polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Preambulum
1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése,
elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok
ellátása a 2014. január 1. állapot szerint.
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának rendeletét is - által meghatározott tartalommal és keretek között.
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A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából
történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel,
berendezésekkel, valamint létesítmények használatával tesz eleget.
Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül,
amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a
törvény erejénél fogva - kötelező.
A Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
9.§ (1) kb. pontjában meghatározott szervezet, így a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a
31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. (amelyen belül az 1.
pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi (ellátja).
3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását 2014. január 1. napjával köteles megkezdeni.
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2024.
december 31-ig köteles ellátni.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
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A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által
meghatározott minősítési osztály: B/I.
A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáshoz a saját tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben és más kapcsolódó jogszabályokban
előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz
kapcsolódó biztosítást kötni.
5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.
Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk szolgáltatása, a Ht. 35. § (1) g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése;
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal
való összehangolásának elősegítését;
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása;
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati
rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény,
vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Közszolgáltató részére az Önkormányzat
kötelezettsége, évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második
alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig,
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A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű
ellátása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott
rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve évenkénti egyszeri lomtalanítás teljesítését.
c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása
és a minősítő okirat Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú
és képzettségű szakember alkalmazása;
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzése;
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele.
g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti
tájékoztatása;
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése;
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési
és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges
feltételek biztosítása;
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének
megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala, a település által üzemeltetett honlapon.
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése
érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- Adminisztratív feladatok:
a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,
b) adminisztráció, nyilvántartás,
c) adatbázis-kezelés,
d) jogi ügyvitel.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi
közüzemi szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése[1].
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás bizto1100. oldal

sítása. Az ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni. Az ügyfélszolgálat főbb feladatai:
a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése,
c) számlareklamációk kezelése,
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése,
f) ügyeleti rendszer működtetése,
g) internetes honlap működtetése.
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban és módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.
Amennyiben a Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az
nem az Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás,
időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel
és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és
ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.
Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az Közszolgáltató
által kiadott, jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a
költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból
kell finanszírozni.
A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti
meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezettől közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj).
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét - a miniszteri rendeletben foglaltaktól eltérően - 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91. §ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a rezsicsökkentés teljesítésére vonatkozó előírásokra.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer
leírása, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei
A Közszolgáltató havonta utólag, az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény, számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlát a
közszolgáltatást igénybevevők felé.
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni.
A Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be
nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.
A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi
szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési
költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.
A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősülnek.
A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét
követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása
mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban:
NAV) kezdeményezi.
8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályai
A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül
egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékeny1102. oldal

ségéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amenynyiben ez nem veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység
folyamatos és teljes körű ellátását.
A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem
tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági
tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint
kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási
tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni
és nyilvántartani.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése
esetén a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében
végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja
be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült
bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének,
költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító
előírások
A Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt
közszolgáltatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen.
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a
számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni..
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei
teljesítését.
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Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője
az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre
bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy
ismétlődő megzavarásával.
10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők
(teljesítési segédek) igénybevételére.
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel,
mintha saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a
jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan
megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az
OHÜ által kiállított minősítő okirattal.
d.) az Önkormányzat által okiratban vállalt kötelezettség - a jelen szerződés aláírásakor a
Közszolgáltató által is ismert elbírált pályázat - teljesítése érdekében
A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz,
vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
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b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit
jelentős mértékben sérti.
Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki (a szerződésben tételesen felsorolható): a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a
kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de
legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által
elfogadható módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a Szerződést írásban felmondani.
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap, d.) pont esetében 30 nap
13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.
A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.
14. Vegyes és záró rendelkezések
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen
nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.
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A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet
alapján a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az OHÜ-t is - számára
biztosító rendelkezésekre.
A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek. A jelen szerződés 9 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2013. december

nap

Várfi András
polgármester

Fekete József
ügyvezető

[1] A hatályos szabályok szerint nincs feltétlenül szerződéskötési kényszer!
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A hulladékgyűjtő udvar bérleti díjának módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft ügyeinek megbeszélésén felvetődött javaslatként, hogy a társaság által bérelt, városunk tulajdonában
lévő hulladékgyűjtő udvar használatáért ne fizessen bérleti díjat. A társaság az érvényben lévő szerződés alapján havonta 43.000,-Ft+ÁFA bérleti díjat fizet. A hulladékgyűjtő
udvar ingyenes használatba adása csak az általános forgalmi adóról szóló jogszabály
megsértésével, annak következményeinek vállalásával történhet. A hulladékgyűjtő udvar használatával kapcsolatban a másik lehetőség a bérleti díj csökkentése. A Pénzügyi
Bizottság a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek bérbeadott hulladékgyűjtő udvar bérleti
díját 2014. január 1. napjától 50 %-al javasolja csökkenteni.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
630/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaközszolg
Nonprofit Kft.-nek bérbe adott gyomaendrődi 3741/33 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvar megnevezésű ingatlan bérleti díját 2014. január 1.
napjától 50 %-kal csökkenti, azaz: 21.500 Ft/hónap + ÁFA összegben
határozza meg.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Mobilbusz Kft. szerződés módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, a Kft kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 2014.
évre vonatkozó autóbusz közlekedési tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegének az infláció mértékével tervezett emelését és a költségnövekedés miatti közszolgáltatási szerződés módosítását szeretné elvégezni. A teljes áru havibérlet ára 30 Ft-al a kedvezményes bérlet ára pedig 5 Ft-al növekedne. Az
önkormányzati támogatás mértéke így havonta 15.000,-Ft-al növekedne, amennyiben
a Ridegvárosi buszközlekedést fenntartjuk úgy 75.000,-Ft szükséges havonta. A Városfenntartó Bizottság javasolja a Ridegvárosi buszjárat megtartását, továbbá javasolja,
hogy a helyijárat üzemeltetési közszolgáltatási önkormányzati támogatását havi 1.530
e Ft-ban határozzák meg.
Érkezett még egy kérelem a Kft-től a menetrend változtatási javaslat. A MÁV 2013. december 15-el változtatott a menetrendjén, mely változás az autóbusz menetrendjében
2 járatot érint. A tanítási és munkanapokon közlekedő 6.37-kor induló Békéscsaba felé
közlekedő vonat indulási időpontját visszaállították 6.47-re, így a Dérynétől újra 6.20kor indulna a helyijárat. A másik változás a vasárnapi menetrendet érinti 16.52-kor induló vonat időpontját 16.47-re változtatták, így a 16.40-kor MÁV állomásra érkező autóbusz időpontját 16.30-ra kellene változtatni.
Poharelec László furcsának találta ezt a pár forintos emelést, nem lehetett volna ezt
kerekíteni? Lehetett volna a 3.200Ft a teljes áru havi bérlet 3.130 helyett, a kedvezményes lehetett volna 700,-Ft. Vagy inkább ne emeljünk semmit. Szabad-e ilyen 5 Ft-os
emelésekkel foglalkozni?
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Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, hogy egyszer az a baj, hogy sok egyszer
meg az, hogy kevés, mindenkori éves infláció mértéke és akár nem kell foglalkoznunk
ezekkel az előterjesztésekkel mindenkinek kötelező annyival megemelni az árát, vagy
pedig azt kell mondani, hogy ne emeljen.
Ambrózi Erzsébet ügyvezető az áremeléssel kapcsolatban elmondta, hogy ha az inflációtól többet nyújtottak volna be, akkor nem fogadja el a Képviselő-testület. Hogy
mennyit fogadnak el, vagy milyen árat állapítanak meg az a testület hatásköre. Ha ez
nem megfelelő, akkor állapítsanak meg más árat.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy az utólag érkezett menetrend változtatás külön döntés legyen.
Az egyes döntési javaslat szerint módosítjuk a szerződést, ebben a Ridegvárosi járatot
is megtartjuk, kérte, hogy szavazzanak erről.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
631/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járat üzemeltetési
közszolgáltatás önkormányzati támogatásának összegét 1.530.000 Ftban határozza meg, továbbá a közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
Módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője Várfi András polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u.
20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-2-04)
képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között,
az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január
hónapban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal
végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában
pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás 2
országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008.
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január 11-12-én és 15-ém (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 10./ „A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai” pontban szereplő
önkormányzati támogatás összege 1.530.000 Ft-ra módosul 2014. január 1-i hatállyal.
2. A közszolgáltatási szerződés 4. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2014. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi
bérletjegy ára:

Jegyár
200,-Ft
3.130,-Ft
625,-Ft

3. Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba
lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása
szükséges.
Gyomaendrőd, 2013 év december hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

Várfi András
polgármester

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte a Képviselő-testületet, hogy ezek a menetrend módosítások szerves összefüggésben vannak a vasúti beruházással. Mindaddig, amíg a vasúti beruházás tart és az emiatti menetrend változtatások miatt szükséges módosítani
a közszolgáltatási szerződést javasolta, hogy az ilyen irányú módosításokkal a képviselő-testület bízza meg a polgármestert. 10 perces menetidő változások miatt, minden esetben felesleges a testület elé hozni, hiszen maga a járatpárok száma, ami a
szerződésben szabályozott értelem szerint nem változott.
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Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak erről.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
632/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármestert, hogy a MÁV menetrend változtatásokból adódó helyi
járat menetrend változtatások miatti közszolgáltatási szerződés módosításokat Képviselő-testületi döntéshozatal nélkül aláírja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása
Toldi Balázs alpolgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a hulladékszállító jármű tulajdonjogát az okmányiroda
2004. évben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának jegyezte be, mely jelenleg
a Gyomaközszolg Nonprofit Kft használatába van adva, üzembentartói szerződés alapján. A tulajdonjog bejegyzéstől függetlenül a jármű az önkormányzati vagyonba tartozik, hiszen a hivatal az önkormányzat része. Gyomaendrődön a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos vagyonelemet a Gyomaközszolg Nonprofit Kft tulajdonában vannak. Ezt a
formát követve a Gyomaközszolg kizárólagos használatát szeretnénk biztosítani azzal,
hogy a hulladékgyűjtő járművet a társaság tulajdonába kívánjuk adni. A Pénzügyi Bizottság javasolja a testület számára, hogy a tulajdonjog térítésmentesen a Kft részére
kerüljön bejegyzésre.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
633/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a hulladékkezelési közfeladatok munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress
hulladékgyűjtő-szállító jármű tulajdonjoga térítésmentesen a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. ( adószám: 13794602-2-04, cégszám:
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04-09-007188, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. szám )
részére bejegyzésre kerüljön.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek
Toldi Balázs alpolgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a szippantó járművet a Gyomaközszolg Nonprofit Kft
használja üzembentartói szerződés alapján. A Kft a gépjárművel a szolgáltatást a
Gyomaszolg Ipari Park Kft alvállalkozójaként végzi. A folyékony hulladék elszállítására a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek van engedélye, ezért célszerű a gépjármű üzembentartói jogát átadni a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. A bizottság javasolja, hogy a szippantó jármű forgalmi engedélyében a Gyomaszolg Ipari Park Kft kerüljön bejegyzésre
üzemben tartóként.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
634/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
JTX – 097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó jármű forgalmi engedélyébe a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ( adószám: 10665387-2-04, cégszám: 04-09-001752, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
szám ) kerüljön bejegyzésre üzembentartóként.
Az üzembentartói jog bejegyeztetésével kapcsolatban felmerülő költségeket a Gyomaszolg Ipari Park Kft. viseli.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett utóellenőrzésről
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 1993. évi törvény szabályozza a bérbeadandó
lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését. Legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Az önkormányzati rendelet
pedig meghatározza, hogy mely munkákat köteles a bérlő elvégezni. Például a lakás
burkolatainak, ajtainak, ablakainak valamint berendezéseinek a karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről kell gondoskodnia. Amennyiben kertes házról van szó ott a bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképület és a kerítés állagmegóvásáról. Köteles az udvar, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani. Az idei évben is az éves ellenőrzés elvégzésre került és megállapították, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják, megállapításra került továbbá az is, hogy a
Magtárlaposi út 14-16. szám alatti bérlakásokban lakó bérlők a helyi rendeletben előírt
kötelezettségeiknek csak részben teljesítették, mivel a lakáshoz tartozó kerítésnek az
állagmegóvásáról nem gondoskodtak. Az ellenőrzésről készült beszámolót a Képviselő-testület augusztusban tárgyalta, elfogadta, de ezzel egyidőben kötelezte a
Magtárlaposi úti költségalapú bérlakásban lakókat, hogy október 31-ig a kerítés állagmegóvását és festését végezzék el. A határidő elteltével a bérlők - 2 bérlő kivételével - az állagmegóvással kapcsolatban észrevételt nyújtottak be, ebben leírták, hogy a
kerítések 10 évvel ezelőtt voltak lefestve és azóta másfajta karbantartás nem volt elvégezve rajtuk, a lécek állapotát tekintve pedig repedezettek és rothadásnak indultak. A
határidő leteltét követően a kerítés állagmegóvásának ellenőrzését a Gyomaszolg elvégezte, erről készítettek egy jegyzőkönyvet. A szociális bérlakásban lakó bérlők mázolási munkákat elvégezték, nyílászárók mázolása azonban egyes helyeken csak részben történt meg, illetve a szolgálati bérlakásban egy bérlő saját kezűleg végezte el,
ennek nagyon rossz a minősége. A Képviselő-testület számára azt javasolják, hogy az
utóellenőrzésről készült beszámolót fogadják el, azzal a feltétellel, hogy a kötelezettséget nem teljesítő Magtárlaposi út alatti bérlőket ismételten kötelezze e festési munkálatok elvégzésére.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
635/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utóellenőrzésről készített beszámolót elfogadja, azzal hogy, a
Magtárlaposi u. 14/4 és a 16/1. szám alatti bérlakás bérlőit 2014. április 30. napjáig ismételten kötelezi a kerítés állagmegóvására, festésére.
Határidő: azonnal
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23. Napirendi pont
Tájékoztató lakbér és közüzemi díj hátralékról
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az Október 6. lakótelepen lévő A/13. szám
alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2012. november 1. napjától határozott időtartamra egy évre kiutalta. A bérleti
jogviszony így október 31-én lejárt, ezt követően jutott tudomásunkra, hogy a bérlőnek díj nem fizetéséből lakbér és közüzemi díjhátraléka keletkezett, amely november
13. napjáig 174.813,-Ft. Ezt a lakást kiutaltuk két versenysportolónak, azonban a kijelölt
bérlők addig nem birtokolhatják, amíg azon közüzemi díjhátralék van. Felkeresték a
volt bérlőt, beismerte és elvállalta a díjhátraléknak a részletekben való kifizetését, így a
Képviselő-testületnek most az a feladata, hogy fogadja el azt, hogy a volt bérlő részletekben fizessen és a Gyomaszolg Kft-nek pedig megelőlegezze a díjhátraléknak a kifizetését, azért, hogy az új bérlők birtokukba vehessék a kiutalt lakást.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
636/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos
Lajosné Gyomaendrőd, Táncsics M. u. 32. szám alatti lakos részére a
174.813,- Ft díjhátralék kiegyenlítésére havi 10.000.-Ft, azaz: tízezer.
00/100 Forint részletfizetési kedvezményt biztosít. A részletfizetés a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 11733120-26653897 számú számlájára
történik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja Lakatos Lajosné figyelmét, hogy a részletfizetési kötelezettségének rendszeresen tegyen eleget, mert amennyiben akár egy havi részletfizetésnek nem tesz eleget, úgy az összeg behajtására bírósági úton végrehajtás megindítására kerül sor.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Településrendezési terv 3. számú módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
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Betkó József előadta, hogy Gyomaendrőd Város településrendezési terve 3. számú
módosítása tartalmazza a 2227/20, 21., 23 Hrsz-ú földrészletek általános mezőgazdasági övezetből, különleges mezőgazdasági övezetbe történő sorolását, mely területek
a Rubin Panzió környéke. A Torzsás-zugi 13335/1-9 és a 16335/11-16 Hrsz-ú földrészletek kertes mezőgazdasági övezetből hétvégi házas üdülőterületbe sorolását, valamint a Bónom-zugi 15061/2-18 21., 22., 33., 34., 38., 40-43 Hrsz-ú földrészletek kertes
mezőgazdasági övezetből hétvégi házas üdülőterület övezetbe történő átsorolását. A
probléma az volt, hogy a Bónom zugi közös képviselő nem rendelkezett a többség
felhatalmazásával, a képviselő a 25-ből mindössze 5 telektulajdonos egyetértő meghatalmazásával rendelkezett. A többiek kinyilvánították, hogy az átminősítéssel nem értenek egyet. Tehát Gyomaendrőd Város településrendezési terv 3. számú módosításából a Bónom-zugi módosítás kimarad. A Városfenntartó Bizottság javasolja az előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását.
Kmetykó János főépítész ismertette a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze záró véleményét. E nélkül a településrendezési tervmódosítás nem hagyható jóvá.
„Tisztelt Polgármester Úr! Fenti tárgyban küldött dokumentációt az egyeztetési eljárás
lezárultáról szóló tájékoztatást valamint a közzétételt eredményéről szóló jegyzőkönyvet megkaptam. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 2012. december
31-én hatályos építési törvény 9. § (6) bekezdés szerinti szakmai véleményemet az
alábbiakban közlöm.
Áttanulmányozva a rendelkezésemre álló terv és iratanyagot megállapítottam, hogy a
településrendezési terv módosításának államigazgatási egyeztetése lakossági közzététele a törvényben előírt módon megtörtént a jóváhagyást akadályozó véleményeltérés
nem maradt fenn. Mindezeket figyelembe véve a településszerkezeti terv a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása jogszerűen jóváhagyható. Véleményemet az építési törvény 9.§ (6) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján közlöm. Kérem véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni.”
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
első döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
637/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét:
a) a külterület 16335/1-9 és 16335/11-16 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „kertes mezőgazdasági terület” terület felhasználási besorolásról „hétvégi házas üdülőterület”-re;
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b) a külterület 02227/20,21,23 helyrajzi számú földrészletek övezeti
besorolásának „általános mezőgazdasági terület” terület felhasználási
besorolásról „különleges mezőgazdasági üzemi terület”-re módosítja;
2) Gyomaendrőd Város aktualizált Településszerkezeti tervét a külterület 01037/1, 02086/10 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolásának „általános mezőgazdasági terület” terület felhasználási besorolásról „gazdasági rendeltetésű erdőterület” övezet módosítását
rendeli el a biológiai aktivitási érték megtartása érdekében.
1. melléklet a 637/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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2. melléklet a 637/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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3. melléklet a 637/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozathoz
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Kmetykó János főépítész
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
9. § és 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Iroda, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatala, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége és a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) mellékletét képező Szabályozási terv Torzsás-zugi üdülőterület
16335/1-9 és 16335/11-16 hrsz-ú földrészletei az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetből, Üh1 jelű hétvégi házas üdülőterület övezetbe kerül az 1. mellékletben foglalt
részletezéssel.
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2. § Az Ör. mellékletét képező Szabályozási terv 02227/20,21,23 hrsz-ú földrészletei
az Má jelű általános mezőgazdasági övezetből, K7 jelű különleges mezőgazdasági
üzemi övezetbe kerül az 2. mellékletben foglalt részletezéssel.
3. § Az Ör. mellékletét képező Szabályozási terv 01037/1, 02086/10 hrsz-ú földrészletei a Má jelű általános mezőgazdasági övezetből, az Eg jelű gazdasági rendeltetésű
erdőterület övezetbe kerül a 3. mellékletben foglalt részletezéssel.
4. § (1) Az Ör. 4. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
(2) Az Ör. 5. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével.
(3) Az Ör. 6. mellékletként kiegészül a rendelet 3. mellékletével.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2013. december
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2013. december hó 20. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2013. december 20.

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
A Torzsás-zugi üdülőterület 16335/1-9 és 16335/11-16 helyrajzi számú
földrészleteinek átsorolása
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2. melléklet a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
A 01037/1 és 02086/10 helyrajzi számú földrészletek átsorolása
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3. melléklet a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
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A 01037/1 és 02086/10 helyrajzi számú földrészletek átsorolása
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25. Napirendi pont
GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás kiértékelése
Toldi Balázs alpolgármester megkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Márjalaki József ismertette, hogy az elmúlt ülésen a Képviselő-testület megbízta a
Pénzügyi Bizottságot, hogy végezze el a GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálatát, melyhez meghatározza a szempontokat. A bizottság a GYÜSZTE-vel közösen a
szerződés felülvizsgálatát elvégezte és nem javasolja annak módosítását, illetve megszüntetését.
Marton Dániel megkérdezte, hogy volt egy rövid, 5 perces imázsfilm
Gyomaendrődről, amit mindenki láthatott, jól volt promotálva, de elvileg kellett készülnie egy hosszabb imázsfilmnek, ennek mi az állása jelen pillanatban?
Pájer Sándor GYÜSZTE elnök elmondta, hogy két film készült, a második film egy
nagy imázsfilm, ami 15 perces, az első egyébként 3 perces. Ezt a filmet elkészítették,
megnéztük nem tartottuk jónak. El kell mondani, hogy egy ilyen filmnél vannak, ilyen
vélemények meg vannak olyanok. Az elsőnél is voltak viták, de az átment. A második
filmnél nem ment át egyértelműen, ekkor kértük a filmkészítőt, hogy át kellene vágni
újra az anyagot. A vége az lett a tárgyalásnak, hogy mi magunk kezébe kívántuk venni
ennek a filmnek az összeállítását, ebbe több munkacsoport értekezlet is volt. Kialakították azt, hogy az anyag milyen sorrendben milyen összetételben és milyen aláfestő
szöveggel készüljön. Ez nem lett végleges, ugyanis szerettük volna látni az összes
anyagot, amit leforgattak, ma már nálunk van. Az elmúlt 1 hónapban ezzel nem nagyon tudtunk foglalkozni, ez januárra marad, akkor készítjük el. A szezonra meglesz,
körülbelül márciusra. Vállalták, hogy elkészítik úgy, ahogy mi kérjük.
Márjalaki József módosító javaslatként elmondta, hogy a bizottsági ülésen és már
régebbi üléseken is, szó volt az idegenforgalmi adóról, hogy ezt a bevételt ténylegesen
lehetne fokozni. Ehhez valamilyen megoldást kellene kidolgozni, mind az önkormányzatnak mind a GYÜSZ-TE nek közösen, hiszen közös érdek az, hogy ez a bevétel növekedjen. Kérte, hogy kerüljön kidolgozásra a januári bizottsági, testületi ülésre az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó alternatíva. Tehát, hogy hogyan
tudnánk közösen a GYÜSZTE-vel a következő évektől kezdődően hatékonyabban beszedni.
Pájer Sándor hozzátette, hogy ez alapból érdeke a GYÜSZTE-nek, hiszen a finanszírozás ennek függvényében is zajlik. Kezdeményeztük, hogy ehhez szükséges mindenképpen egy olyan kétoldalú munkacsoporti megbeszélés, amiben fel tudjuk vázolni
azokat a megoldásokat, amivel lehetne az idegenforgalmi adó beszedését növelni.
Meggyőződésünk, hogy itt minimum a duplája van kint, attól függetlenül, hogy menynyit vallanak be az emberek. Szeretnénk ezt segíteni és együttműködni.
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Vannak elképzeléseink, de mivel az adókivetés az önkormányzat joga, a beszedés is az
övé, így mi ebben csak közreműködni tudunk és ezt szívesen meg is tesszük.
Toldi Balázs alpolgármester további kérdés, hozzászólás hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról Márjalaki József javaslatával kiegészítve.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
638/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság jelentését, és a GYÜSZTE-vel kötött megállapodást változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
A Képviselő-testület 2014. januári ülésére kerüljön kidolgozásra a
GYÜSZTE-vel közösen az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó alternatíva.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
Belső ellenőri vélemény a GYÜSZTE „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” c. pályázat elszámolásával kapcsolatban
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület október 31-i ülésén azt a döntést
hozta, hogy a GYÜSZTE az Itthon vagy Magyarország szeretlek című programsorozat
pályázati támogatásának elszámolásával kapcsolatban a Pájer Kemping és Strand
számláján szereplő vízparti terület biztosítása tételt belső ellenőrrel vizsgáltassa meg.
Bencze Lajosné önkormányzatunk belső ellenőre megvizsgálta a vonatkozó anyagot és
az erről szóló vélemény az egyes számú mellékletben olvasható. Időközben a mai napon plusz anyagot kaptunk egyrészt Pájer úrtól a teljesítésigazolás, illetve megérkezett
Bencze Lajosné teljesítéssel kapcsolatos véleménye, mely a következető: „Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a teljesítésigazolással véleményem szerint teljesen rendben van a
Pájer Sándor számlája, mivel látható, hogy nem a terület bérleti díját számlázta le a
vállalkozó, hanem a rendezvény megtartásához szükséges feltételeket, víz, szennyvíz
kiépítés majd bontást teremtette meg.” Ezzel az a kérdőjel megoldódott, hogy befogadható-e illetve elszámolható-e a Pájer Úr által beadott számla.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában ismertette a döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
639/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Belső ellenőr véleményt, melyet 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 biztosítása” c.
tétel vizsgálata kapcsán tett.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás - Társulási Megállapodás Módosítása
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását két bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság nem
javasolja a megállapodás módosításának jóváhagyását, a Városfenntartó Bizottság
módosító javaslatot tett, miszerint a Társulási Megállapodás módosítás tovább tárgyalása szükséges. A törzstőke és a működési költségek arányszámainak figyelembe
vételével. Az új 9. számú fejezettel és a hozzá tartozó 4. számú melléklettel bővülne a
megállapodás ebben szerepel az újonnan alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft működésének eljárás rendje. Gyomaendrőd a törzstőkét lakosságarányban fizeti meg ez 32,43%. Maga a törzstőke nem nagy összeg, 162.147,-Ft. Viszont ez
a % a társaság működtetésének szükségének költségének a fedezetét is ugyanezzel
az arányszámmal biztosítja, ez viszont már komoly költség. Gyomaendrőd szavazati
aránya a KEOP1.1.1/2F pályázatban való beruházás arány szerint 24,91. A törzstőkének és a működési költségnek 1/3-át Gyomaendrőd fizeti, viszont a szavazati aránya
csak ¼-e. Ezért javasoltuk a továbbtárgyalását a társulási megállapodásnak. Három
döntési javaslat van előttünk a nem az első döntési javaslatra vonatkozik, tehát a
megállapodás novemberi módosítására az augusztus illetve az októberi módosítást el
lehet fogadni.
Dr. Csorba Csaba jegyző kérte, hogy a Képviselő-testület úgy fogadja el a döntési
javaslatot, hogy a Társulási Megállapodást elfogadja a XI. pont 3. pontja kivételével.
Ez a pont tartalmazza a nonprofit Kft-vel kapcsolatos költségviselést egyebekben a XI.
pont kivételével a Társulási Megállapodás módosításai az októberi társulási döntéshez igazodnak.
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Ezek technikai jellegű, illetve jogszabályváltozásból következő feladatok átvezetése a
társulási megállapodásban. Az elnök, alelnök szerepe és egyéb döntési folyamatoknak a rendezése, ami szükséges ahhoz, hogy a társulás szabályszerűen működjön. A
XI. 3. pontjában pedig, amit bizottság elnök úr elmondott, teljesen valós és ennek az
esetleges elfogadása valóban Gyomaendrőd Város Önkormányzatát hátrányosan
érinti. Tehát azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy e kivételével fogadja el a társulási
megállapodást. Egyébként az a helyzet következik be, hogy a XI. pont nem lép életbe,
tehát a társulásnak újra kell ezt tárgyalni és új döntési javaslatot kell előterjeszteni az
önkormányzatok elé. Egyébként lehet az, hogy a költségviselés szavazatarányhoz illeszkedjen, amit képviselt egyébként a mai társulási ülésen Hunya Község Önkormányzatának képviselője is.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy az elhangzottaknak megfelelően szavazzanak a társulási megállapodás november 21-i módosításáról.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
640/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja jóvá
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának november 20-ai módosításait egységes szerkezetbe foglalva.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a társulási megállapodás október 15-i módosításáról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
641/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosításának 2013. október
15-ei módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013. október 15.
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1. §
A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint
változik:
5. „A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával –
december hó 31-i hatállyal – mondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás
tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való
csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni. A társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társuláshoz
történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.”
A következő alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás VII. fejezete kiegészül a 3. ponttal az alábbiak szerint:
„3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei
3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester
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Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a társulási megállapodás augusztus 28-i módosításáról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
642/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosításának 2013. augusztus 28-ai módosítását jóváhagyja, az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013.08.28.
1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja kikerül a megállapodás szövegéből, a következő pontok számozása értelemszerűen megváltozik.
2. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet új számozás szerinti 8. pontjának szövege
az alábbiak szerint módosul:
„A Többcélú Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.”
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 12. pontjának szövege az alábbiak szerint
változik:
„12. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának
megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.”
4. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pontjának szövege az alábbiak szerint
módosul: „1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.
Feladatai különösen: - a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a
Társulás és Intézményei egyes pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, - társulási döntések előkészítése, végrehajtása - Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja, - a tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív szerep, egyéb, jelen megállapodásban
szabályozott feladatok ellátása.”
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5. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pont 4.1. alpontjának szövege a következőkre változik:
„4.1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
Feladatai:
- ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok.
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe.
6. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 6, 7, és 8. pontjában a „Kistérségi Iroda”
megnevezés „Szarvasi Polgármesteri Hivatal” megnevezésre változik.
7. §
A Társulási Megállapodás V. fejezet 6. pont 6.4 és 6.5 alpontjának összevonásával létrejövő új 6.4 alpont szövege az alábbiak szerint változik:
„6.4. A munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.” A következő
alpontok számozása értelemszerűen megváltozik.
8. §
A Társulási Megállapodásban szereplő „elnökhelyettes” kifejezés valamennyi
esetben „alelnök” kifejezésre változik.
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A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
A Projektmenedzseri iroda 2013. évi beszámolója
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy az előterjesztés bemutatja a projektmenedzseri iroda 2013. évi tevékenységét, illetve a hozzájuk kapcsolódó pályázatokat. A pályázatok
az előterjesztés mellékletét képezik.
Betkó József megkérdezte, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése érdekében
pályázat lett benyújtva áprilisban állmennyezet helyreállítása, illetve homlokzat hőszigeteléssel, az előterjesztés elkészítésekor a pályázat elbírálásáról értesítést még nem
kaptunk, tud e valaki újabb fejleményt erről a pályázatról?
Toldi Balázs alpolgármester válaszában elmondta, hogy Polgármester úr éppen ennek
a nyertes pályázatnak a támogatási szerződését írja alá a mai napon, Budapesten.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az előkészítés során fel kívánjuk mérni a
sportcsarnoknak azokat a hibáit, ami egyébként a nyertes pályázaton felül még fennmarad, így a világításkorszerűsítés és egyéb feladatok. A pályázat megvalósításával
kapcsolatos előkészítésen felül a januári testületi ülésre egy kiegészítő anyagot szeretnénk behozni, hiszen a világítást és egyebeket szükséges megvizsgálni. Az lenne a cél
az előkészítés során, ha többletforrás biztosításával is, de a sportcsarnok viszonylagos
felújítása vagy korszerűsítése teljes terjedelmében az anyagi lehetőségekhez igazodva
történjen meg, hiszen az elmúlt években a sportpadló és a vizesblokk rendbe tétele
megtörtént. Vannak azonban olyan munkák, amit ha már az állmennyezethez hozzányúl a tulajdonos, akkor azt szükséges teljes egészében úgy helyreállítani, hogy az jó
legyen és megfeleljen minden követelménynek. A pályázat egyébként két munkanem
elvégzését teszi lehetővé, az egyik a belső álmennyezetnek a rendbe tétele illetve helyreállítása, vagy korszerűsítése a másik pedig a külső homlokzat javítása.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy a november 22-én benyújtott Mindenki
Ebédel 2013. tél című pályázattal kapcsolatban mikorra várható döntés?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy egyelőre nem tudható.
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Béres János elmondta, érdeklődve hallgatta, hogy világítás rekonstrukció, hiszen 10 év
még nem telt el és volt egy világításfejlesztés, amiben energiatakarékos égők kerültek
elhelyezésre. Fekete József ügyvezető úr tud-e arról, hogy a sportcsarnokban az elektromos berendezés jelző sem működik, állítólag a laptop ment tönkre, ami 11 éves,
megjavítása nem éri meg, hanem egy új laptop beszerzését kellene végrehajtani, ami
60 e Ft-ból megoldható lenne.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy egy szakvélemény készült a sportcsarnok
világításáról. Jelenleg 11 lámpatest hibás, ezeknek a gyújtószerkezete ment tönkre. A
szakértői vélemény szerint, balesetveszélyes azoknak a gyújtószerkezeteknek a technikája, ami jelenleg nem ég, ezért javasolja azt, hogy egy átfogó felülvizsgálatot kellene
készíteni a csarnok világítása kapcsán, ahol a szükséges javításokat el kell végezni. Ha
az állmennyezet lebontásra kerül, akkor mindenképpen hozzá kell nyúlni a világítószerkezetekhez. Ezért javasoljuk azt, hogy ez teljes körűen legyen felmérve és a kijavításra forrásokat kell biztosítani, ha már egyszer az állmennyezet leszedése megtörténik.
Béres János egyetértett azzal, hogy ha ilyen baja van, akkor felül kell vizsgálni, de nem
telt már le ennek a szerződése? Ez egy konstrukció volt, amit fizettünk annak idején,
amikor a világításkorszerűsítés volt. Letelt? Ez működik így, hogy mi most belenyúlunk? Mert szerinte bérleti szerződésben van itt nálunk az a lámpa, majd amikor letelik
az a 10 év vagy 12, hogy ez így működik?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy nincs ellentétben a két dolgot, a
balesetveszélyes dolgot el kell hárítani, ki kell javítani a hibát, meg kell vizsgálni a bérleti jogviszony jogosultjával egyetemben, hogy ezt hogy lehet kijavítani és megoldani.
Ezért utalt arra, hogy komplexen át kell vizsgálni és meg kell tenni a szükséges intézkedést, még ha ez többletforrást is igényel, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz a
tulajdonosnak annyi forrása, hogy még egyszer hozzányúljon az álmennyezethez és
ehhez hozzáigazítsa a lámpatesteket.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
643/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda 2013. évi beszámolóját.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester
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29. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés határozatainak jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítésként azt kérte a Képviselő-testülettől, hogy ezeket
a határozatokat, ami a Regionális Hulladékkezelővel kapcsolatos ártalmatlanítási díjakra vonatkozik, ne fogadja el. Ez egy áremelést jelent a közszolgáltatónál a
Gyomaközszolg Kft-nél, aminek a forrása jelenleg még nem látszik. Szó van az állami
kompenzációról, jogszabály még nem jelent meg és mindaddig, amíg nem jelenik
meg, addig a kompenzáció forrása nem biztosított. Utasítsa el a Képviselő-testület a
határozatok jóváhagyását és kérje fel a közgyűlést arra, hogy újra üljön össze és tekintse át az ártalmatlanítási díjak emelésével kapcsolatos döntését, hiszen ez a tulajdonosokra, amíg nem jelenik meg az állami kompenzáció, nem pozitív hatású. Az ártalmatlanítási díjemelést a közszolgáltató a lakosságra nem tudja tovább hárítani, ha nem
tudja, akkor ehhez szükséges a közszolgáltatót kompenzálni, ennek a forrása pedig
még nem biztosított.
Toldi Balázs alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a két döntési
javaslatot. Kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 3 igen 7 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
644/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
hagyja jóvá a Regionális Hulladékkezelő Kft. ártalmatlanítási díjait.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Térfigyelő kamera elhelyezése
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy a Békési Kistérségtől lehetőség van arra,
hogy ingyenesen egy térfigyelő kamera elhelyezésére nyíljon meg a lehetőség. Ez egy
rendőrséggel kötött együttműködés alapján válik biztosítottá, az önkormányzatnak a
térfigyelő kamera energiaellátásával kapcsolatos költségeket kell biztosítani, illetve a
helyet kell kijelölni. Egy helyre teszünk javaslatot az előterjesztésben ez pedig a Hősök
út-Fő út kereszteződés, ami a településre bejövő illetve részben kimenő forgalmat,
valamint a Szabadság tér környékét tudja megfigyelni. Az adatállomány rögzítése a
kistérségen keresztül történik. Erre egyeztetés történt a Szarvasi Rendőrkapitánysággal. A kamerával rögzített adatok tárolása meghatározott ideig történhet, az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével.
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Poharelec László hozzátette, hogy ezelőtt már 10-11 évvel beszéltünk egy térfigyelő
kamera elhelyezéséről. Akkor még nagy volt az ellenállás. Problémának tartja, hogy ez
nem az 50. a városban, mert akkor már a közbiztonság sokkal nagyobb lenne, de örül
neki, hogy valami elindul, bízik benne, hogy a későbbiekben kicsit gyorsabban szaporodik, mint eddig és akkor a közbiztonság nagyobb lesz.
Betkó József elmondta, hogy a Képviselő-testületnek sokkal könnyebb dolga lenne,
ha legalább 10 kamerát kellene elhelyezni, mint 1-et. Ezt a lehető legjobb helyre kellene tenni. Gyomaendrődnek van két sokkal forgalmasabb csomópontja is, lehet, hogy
ezek közül kellene választani. A Bajcsy út- Fő útkereszteződés illetve Blaha út-Fő út
kereszteződése.
Toldi Balázs alpolgármester ismertette a döntési javaslatot. Megkérte Betkó Józsefet,
hogy amennyiben módosító indítványnak szánta határozza meg, hogy a kettő közül
melyik helyre javasolja a kamerát.
Betkó József elmondta, hogy szerencsésebbnek tartaná a Bajcsy út – Fő út kereszteződését.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy mi volt az indoka annak, hogy az előterjesztés szerint a Fő út- Hősök út kereszteződéséhez kerüljön.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy ott van négy iskola.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, az előterjesztésben is szerepel, hogy ott szerencsés elhelyezni, ahol a Békési Kistérség optikai hálózat van, hisz nagyon nagy adatforgalom fog felmerülni a videojelek továbbításánál. Ha máshová helyezné el a testület, akkor valószínűleg az informatikai hálózatot ki kell építeni és kérdés, hogy ki fogja
ezt a költséget vállalni.
Betkó József visszavonta módosító indítványát.
Dr. Csorba Csaba jegyző megerősítette, hogy a javasolt helyen 4 közoktatási intézmény helyezkedik el, a kereszteződés legszűkebb keresztmetszet, ami egy kerékpárúttal megtámogatott. Ennek a kamerarendszernek a célja, nemcsak a bűncselekmények
nyomon követése, hanem a közlekedési forgalmi renddel kapcsolatos cselekmények
nyomon követése és ellenőrzése.
Lehóczkiné Tímár Irén elfogadta, de fontos lenne, ha minél több kamerát minél rövidebb időn belül elhelyeznének a városban, keressék erre a megoldást mindenképpen,
hiszen a vasútnál is van elég probléma, és több iskola is van a város területén.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
645/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd település közbiztonsági helyzetének javítása, a bűncselekmények és a szabálysértések megelőzése, visszaszorítása és felderítése érdekében, valamint a bűncselekmények elkövetésével okozott károk minél nagyobb arányú megtérülésének biztosítása céljából
térfigyelő kamera elhelyezésének szükségességéről dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség előterjesztése alapján a következő helyet jelöli ki a térfigyelő
kamera elhelyezésére:
Fő út és a Hősök út kereszteződése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja
az üzemeltetés során felmerült, és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érintő villamos energia költségek megfizetését (esetleges oszlopbérleti díjat), minden más üzemeltetési és
fenntartási költséget a Békési Kistérségi Társulás saját bevételeiből
köteles megtéríteni, finanszírozni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. fejlesztési elképzelései
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette, hogy az ügyvezető, mind a Gyomaszolg
Ipari Park, mind a Gyomaközszolg Kft illetve a Zöldpark Kft igényeit eszközbeszerzésre
vonatkozóan csatolta.
Poharelec László elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt tárgyalta. Furcsának találja,
hogy annak idején a Liget Fürdő fejlesztésével kapcsolatban felmerültek dolgok, akkor
voltak hangoskodó képviselő társak. Pláne, hogy a papír mindent elbír. Érdekes, hogy
le van írva, hogy új betonkeverő telep beszerzése, továbbá hozzá mixer. Ez 100 milliós
nagyságrendű beruházás.
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Mellette pár méterre ott van egy európai szintű betonkeverő telep, hozzánk tizenegynéhány kilométerre egy olyan betonkeverő telep, ami laborral mindennel el van látva,
és tudjuk jól, hogy a nagyobb beruházásokhoz csak olyan helyről jöhet beton, ahol
labor van. Nem tudja elfogadni, hogy a Gyomaszolg ilyenben gondolkodjon, mert nem
tudja honnan lenne rá több száz millió. Illetve minek egyáltalán mikor ez soha meg
nem fog térülni. A Kft-t pedig azért tartjuk, hogy eredményes legyen. A többit el tudja
fogadni, megnézni a lehetőségét, hogy mit lehet csinálni.
Arnóczi István János hozzátette, hogy képviselő úr megállapítja, hogy itt nem fog
megtérülni. A fürdőnél állapítsuk már meg végre egyszer, hogy mi fog megtérülni.
Négy év alatt annyi mindent mondtak már, meg pályáztunk. Megtérült? Nem térült
meg. Adjuk meg a lehetőséget. Éppen Ön mondta 2 hónappal ezelőtt, hogy legalább
gondolkodjunk, ne Ön ítélje meg, hogy megéri e vagy nem éri meg a városnak, meg se
próbáltuk még. Teljesen más a két cég. Ők nem abból fognak kiindulni, hogy a papír
mindent elbír. A Gyomaszolg vezetése illetve felügyelő bizottsága nem fog olyat kiadni
a kezéből, hogy csak papír, hanem alátámasztott mérleggel, gazdaságossági számításokkal alátámasztott dokumentációkat adnak ki.
Márjalaki József hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság nem azt mondta, hogy amik
benne vannak, a listában azok mehetnek, hanem azt, hogy tudomásul veszi az igényeket, és amikor adódik egy-egy lehetőség pályázatra, akkor terjesszen be a Kft a megfelelő előterjesztést. Ugyanúgy, mint ahogy a Liget Fürdőnél is nem azt mondta a testület, hogy ezt és ezt meg kell valósítani a fürdőnek, hanem felsorolt a fürdő négy-öt
alternatívát, amit ha lesz rá lehetőség, mint például a csónakkikötőnél megvizsgálta a
testület és abból úgy néz ki, hogy lesz valami. Itt is, ha a Gyomaközszolgnak kell egy
zárt nagyplatós szállítójármű és erre lesz lehetőség, akkor beterjeszti igazgató úr a testület elé és megvitatjuk. Tehát a Pénzügyi Bizottság nem azt mondta, hogy ezeket meg
kell vásárolni, hanem az igényekről tudomást vesz.
Fekete József ügyvezető elmondta, hogy ez az előterjesztés nem azért került a Képviselő-testület elé, hogy vitát generáljon. Arról van szó, hogy a jövőt illetően elgondolkoztunk, hogy milyen stratégiai irányok vagy lehetőségek mutatkoznak ezen önkormányzati cégek számára, hogy elmozduljunk abból az állapotból ahol eredménykövetelmények mellett nehéz eredményt produkálni. Ahol kimegyünk a piacra és nem vagyunk versenyképesek, ahol megnézzük az eszközállományunkat és megállapítjuk azt,
hogy 30 évesek, ahol több olaj fogy el, mint üzemanyag, ahol a javítási költségek
évente tetemes mennyiségűek. Ezen kívül megnézzük, hogy a környezetünkben a mi
munkavállalási lehetőségünk egy napi járóföld, ami 20-30 km-ben fogalmazható meg.
Ez nem piacképes. Helyben vagyunk kénytelenek munkát vállalni ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, helyben viszont annyi munka nincs, hogy egy ekkora szervezetet
úgy, hogy beleértve az önkormányzati igényeket, illetve a településüzemeltetési igényeket is kellő biztonsággal elláthassa. Ezért elgondolkoztunk azon és a jövőre nézve
egy lehetőséget kívántunk megfogalmazni. Az van leírva, hogy a fejlesztések megvalósítása előtt szükséges azoknak a gazdasági számításokkal való alátámasztása és azoknak a forrásoknak a mindenkori vizsgálata, ami akkor rendelkezésre áll, amikor ezt az
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igényt beterjesztené a Kft. A fejlesztések megvalósításának forrása sok minden lehet,
lehet pályázat ahol minél nagyobb százalékban vissza nem térítendő erő van, nyílván
ezek prioritásokat élveznek. Lehet lízing, lehet hitel, vagy bármilyen más megoldás.
Alapvetően erre alapoztunk és így fogalmaztuk meg ezeket az igényeket. Mindhárom
Kft-nél igaz az, hogy szükséges az eszközpótlás, leamortizálódott berendezéseink vannak.
A betonkeverővel kapcsolatban elmondta, hogy valójában ez egy stratégiai döntés
lehet, vagy egy irány. Igaza van abban képviselő úrnak, hogy ebben a városban és a
környezetében rengeteg betont gyártanak. Ez egy döntés kérdése, hogy mi is erre az
útra lépjünk, és azt mondjuk, hogy valamennyi beruházásunkhoz, munkánkhoz vásároljuk a betont olyan áron, amit ki tudunk alkudni, és nyilván ez a költségvetéseinkbe
ezeket az árakat építjük be. Vagy pedig mi készítjük ezt a betont, és ha tudjuk esetleg
olcsóbban, saját célra használni, vagy el tudjuk adni. Nem feltétlen ragaszkodás a betonkeverő telep megvalósítása a részünkről, ez egy opció a jövőt illetően. Amennyiben
úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy ez egy merész opció nem feltétlen szükséges
lehetőség, akkor majd előhozzuk egy év múlva, két év múlva, amikor esetleg érettebb
a helyzet arra, hogy ez vitatható legyen, vagy pedig lekerül napirendről. Tény és való,
hogy a jelenlegi betonkeverő telepünk elég sok költséget okoz, sok a javítás, ha kiesik,
akkor a betont vásárolni kell, minden tevékenységünkhöz. Márjalaki képviselő úrnak
igaza van, amikor azt mondta, hogy csak úgy tudunk fejlesztést és beruházást megvalósítani, ha tisztességgel előterjesszük, behozzuk a testület elé, aki ezt jóváhagyja,
megvitatja, és azt mondja, hogy lehet, vagy nem lehet. Még mindig megvan az a lehetőség, hogy mondhatják azt, hogy ez nem aktuális vagy máskor kell megvalósítani.
Poharelec László megköszönte az ügyvezető hozzászólását. Igaza van Arnóczi képviselő úrnak abban, hogy a két intézményt még véletlenül sem szabad összekeverni,
mert a fürdő az egy intézmény jellegű jóléti dolog ebben a városban. Csak azért működik most Kft formában, mert így gazdaságosabb, legalábbis az elmúlt években az
volt. A Gyomaszolg pedig egy versenyszférában részt vevő gazdasági társaság, ami
kimondottan profit orientált. Ez a kettő között az óriási különbség. A fürdő mindig is
pénzbe lesz a városnak, mert az szinte a világon mindenütt így van. Ezt az előterjesztés
mindenki olvassa, mindenki látja, mi ehhez a nevünket adjuk, ugyanis elfogadjuk a fejlesztési elképzeléseit.
Azt, hogy Gyomaendrőd város az elkövetkező pár éven belül egy több százmillió beruházásból építsen egy betonkeverő telepet meg hozzá mixert vásároljon, ezt nem
tudta támogatni. Módosító javaslat, hogy a betonkeverő telepet és a mixert vegyék ki
és akkor el tudja fogadni.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, hogy egész évben bántották már a fürdőt,
annyit, hogy lehet, hogy most ki kellene hagyni. Igazgató úr leírta az elképzeléseiket,
ők azért ebben dolgoznak és látják, hogy mik szükségesek ahhoz, hogy még magasabb színvonalon lássa el a három Kft a feladatokat. Vitatkozhatunk rajta, hogy melyik
Kft nyereséges és melyik nem, beszélhetünk, hogy melyik profitorientált melyik nem,
aki bent ül itt a teremben, mindenki tisztában van azzal, hogy melyik Kft-nek milyen
nyeresége van, és hogyan üzemel.
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Nagyon jól tudjuk, hogy milyen állapotok uralkodnak a Kft-inknél, azt is tudjuk, hogy
fejleszteni kell. Ha ennek az a sora, hogy le kell írni valamit és ide kell terjeszteni a
Képviselő-testület elé akkor ez a sora. Amúgy is nekünk kell dönteni, nekünk kell a
pénzt adni hozzá, ha oda kerül a sor, nekünk kell rábólintani a pályázatra. Ha idejön
igazgató úr és azt mondja, hogy szeretne két betonkeverő telepet megvalósítani, akkor
azt mondjuk, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani, mert teljesen felesleges. De kiemelhettem volna a földmunkagépek beszerzését is. Ez egy partalan vita lesz megint
képviselő társaim között. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mindegyik Kft-re
ráférne a fejlesztés nem ebben a mértékben, ami le van írva, hanem jóval nagyobb
mértékben, jóval több pénzt kellene rászánni, és akkor jóval gazdaságosabban tudnának működni, jóval piacképesebbek lennének, jóval nagyobb árbevételt tudnának elérni, aminek jóval nagyobb lenne a nyeresége, és egy idő után ezt tudná forgatni a Kft
arra, hogy ne nekünk kelljen erre pénzt szánnunk. Befektetés nélkül nem fog megvalósulni, az elmúlt években ezek a Kft-k nem voltak nyereségesek így nincs eredménytartaléka, amiből fejleszteni tudna.
Arnóczi István János hozzátette, akkor intézményesítsük a fürdőt, jelenleg gazdasági
társaság, ugyanaz a Gt. vonatkozik rá, mint az összes többi társaságunkra. Nem intézmény. Amennyiben Ön intézményt szeretne belőle csinálni, támogatom, csak akkor
dolgozzák ki ne csak ötleteljenek. Jó ötlet, hogy amikor majd megszabja a testület,
hogy az intézménynek ennyi a költségvetése, mint az összes többi intézmény esetében. Dolgozzák ki, ne csak beszéljenek róla, de akkor a többieket hagyják békén.
Toldi Balázs alpolgármester kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, mely
szerint a betonkeverő telepet illetve a mixert is vegyük ki a Gyomaszolg Ipari Park Kft
fejlesztési elképzelései közül.
A Képviselő-testület 2 igen 4 nem szavazattal 4 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
646/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Poharelec László
képviselő módosító indítványát, miszerint a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. fejlesztési elképzelései közül vegyék ki az új betonkeverő beszerzését és 1 db mixer betonszállító gépjármű beszerzését.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester ismertette az eredeti döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
647/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt jövőre vonatkozó fejlesztési
elképzeléseit.
Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Várfi András polgármester

Toldi Balázs alpolgármester további napirendi pont nem lévén megköszönte a képviselő-testület egész éves munkáját, a Tv nézők figyelmét, mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt és az év utolsó testületi ülését bezárta.
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hitelesítő
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