GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i üléséről az Új
Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Enyedi László osztályvezetők, Farkas Imre osztályvezető helyettes valamennyi napirendhez
Vass Ignác ügyvezető a 10. napirendhez
Fekete József ügyvezető a 20. napirendhez, Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdaságvezető a 3. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Csikós Anikó, Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:58-19:08
Várfi András polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a mai nap 14 órára összehívott képviselő-testületi ülésen. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat,
Aljegyző urat, az osztályvezetőket, intézmények vezetőit, ügyvezetőket. Köszöntötte
az érdeklődő állampolgárokat, akik a tv-n keresztül kísérik figyelemmel a testület
munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 fős tagságból jelen volt 11 fő,
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő, jelezte, hogy valószínű az egész ülésen nem lesz jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Fülöp Zoltán és Marton Dániel képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Fülöp Zoltán és Marton Dániel képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjére tett javaslatot. A legelőször kiküldött anyaghoz képest 3 új napirendi pont került kiküldésre a 29., 30., 31. Utólag került kiküldésre a meghívóban már
szereplő 1. napirendi pont, valamint a 19. napirendi ponthoz tartozó helyes melléklet.
A tegnapi nap folyamán került kiküldésre a Regionális Hulladéklerakó Kft levele, ebben szerepel az is, hogy az ügyvezető úr nem tud a mai napon részt venni az ülésen.
A Gyomaközszolg Kft. által erre a levélre adott válasz pedig a mai napon került kiküldésre. Szintén a mai napon került kiküldésre Poharelec László képviselő indítványa,
melynek értelmében kéri, hogy a 3. napirendi pontot vegyük le napirendről. Dr.
Piriczki Béla az ügyelet vezetője jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen, mivel baleset
érte.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Poharelec László képviselő úr indítványában az szerepel, hogy nem megfelelően lett
elkészítve az előterjesztés. Olyan véleményének ad hangot, amelyet úgy gondolom,
hogy egy szavazással nem lehet elintézni, hogy ne tárgyaljuk. Megítélésem szerint az
előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, amelynek tiszteletreméltó tagjai vannak, van közöttük pedagógus, jogász, sokféle hozzáértő ember, és megfelelőnek tartotta. Szeretné, ha ehhez hozzászólnának, hogy miért nem megfelelő, mert abban az
esetben, ha egy napirendi pont idejét múlt, vagy hiányos, akkor valóban azt vissza
lehet adni újra feldolgozásra, de megítélése szerint, ha valami rendbe van, akkor csak
azért mert valakinek nem tetszik utólag ezt nem tartja helyénvalónak. Mielőtt a napirendi pontok elfogadásáról szavaznának, úgy erről a napirendi pontról kérne indoklást, hiszen akkor tud dönteni a Képviselő-testület, hogy valóban tárgyalja, vagy pedig
leveszi napirendről.
Iványi Lajosné megkérdezte Poharelec László képviselőt, hogy a bizottság egy óra
hosszáig tárgyalta ezt a napirendi pontot, ott elfogadásra javasolta az elnök asszony,
ami ebben az anyagban benne van. Mi változott azóta?
Arnóczi István János elmondta, hogy alternatívát is le kellett volna írni, hogy miért
nem jó ez az előterjesztés. Meggyőződése, hogy egy olyan vállalkozói érdekcsoport
áll emögött, az nem lehet alternatíva, hogy adjuk ki bérbe ezt a tevékenységet. Nem
is lehet alternatíva, amikor már egy nagy fejlesztést megcsináltak az önkormányzat
intézményénél és ott kontrollálni tudják ezt.

13. oldal

Amennyiben magán szektorba kerül el, Gyurcsányi módszerrel akkor az elszámolásban, az ellenőrzésben nem tudnak beleszólni. Kérte Poharelec Lászlót, hogy fogalmazza meg, hogy miért nem felel meg az előterjesztés? Nem ez az első eset, hogy a
bizottságot, illetve a megbízott szervezetek nem úgy hajtják végre a testület úgymond utasítását, ahogy azt egyes képviselők elképzelik. Neki is volt egy felvetése,
amikor a fürdőnek kellett megvizsgálni azt, hogy abból a négy alternatívából melyiket
valósítsuk meg, szintén nem lett bevonva egyetlen társzervezet sem és akkor éppen
Poharelec képviselő úr volt, aki azt mondta, hogy így a jó.
Várfi András polgármester megkérdezte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hiszen ezzel az ő
munkáját is minősítette a képviselő úr, véleménye szerint helytelenül, mert állítja,
hogy jó volt az előterjesztés, és ha nem lett volna jó, akkor a bizottságnak kellett volna ezt visszaadni. Egy olyan anyagról tárgyalt a bizottság, amelyben számtalan tény,
indítvány volt, eredményesen döntött a bizottság.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy várná képviselő úr indoklását, mivel a napirenddel kapcsolatos véleményébe ezen belül is, hogy kerüljön levételre az alábbiak
szerint szól: „Kérem, hogy mivel az Önkormányzati Hivatal által benyújtott előterjesztés nem a testület akaratát hajtotta végre, azáltal, hogy más irányú előterjesztést készített a tárgyaló napirendi pontot vegye le a napirendről és gondoskodjon a
624/2013 (XII. 19) Képviselő-testületi határozat végrehajtásáról”. Ennyi szerepel indoklásként. Több oldalnyi anyag készült ebben a tárgyban. Mi az, ami miatt a hivatal
nem azt készítette elő, amire a bizottság, illetve a Képviselő-testület döntést hozott.
Várfi András polgármester elmondta, hogy többen megkérdezték már Poharelec
László képviselőt, hogy miért is kívánja, ő is megkérdezi, hogy miért nem válaszol?
Poharelec László furcsának találta, hogy egy felvetés ekkora vihart kavar. Erről lehetett volna egyszerűen szavazni, hogy leveszi napirendről a testület, vagy nem veszi le.
A kedélyeket lehet ellene gerjeszteni, mindenkinek saját joga, hogy ezt hogyan fogja
eldönteni. Tényeket szeretne csak közölni és semmit nem szeretne kommentálni.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete december 19-én a következő határozatot
hozta: „Gyomaendrőd Város 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 lehetséges módozatait.” Ezzel szemben a közétkeztetés színvonalának
javításához kapcsolódó fejlesztési igény vizsgálatáról tárgyaltak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ha csak ennyi az indok, akkor nagy probléma van és nagy félreértések vannak, amit szükséges tisztázni. El kell mondani azt is,
hogy ebbéli álláspontját többször fejtette ki, a testület egy képviselő kivételével el is
fogadta. Az első, amiből ki kell indulni, hogy ki a hatáskör címzettje, tehát ki felelős az
előkészítésért.
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A 624/2013 (XII. 19.) számú határozatból világosan kiderül, hogy a Képviselő-testület
az Ügyrendi Bizottságot bízta meg a mintamenza program és a közétkeztetés minőségének javításával kapcsolatos problémakör előkészítésére és tárgyalására. Ebben felhívta a Gondozási Központot is, hogy működjön közre mondván, hogy az adatok a
Gondozási Központnál vannak. Tudni kell, hogy a Gondozási Központ, mind a decemberi testületi ülésre, egyébként ezek az előterjesztések a település honlapján megtekinthetők, bárki számára hozzáférhetők. Több oldalnyi anyagban és számításban támasztotta alá azt, hogy a mintamenza program bevezetése milyen feltételeket teremt
és milyen egyéb költség vonzatai vannak az intézményre illetve a település költségvetésére. Ezt részletesen tárgyalták a december 19-i testületi ülést előkészítő bizottságok
is. Azért érdekes ez a kérdés, mert egy közfeladat ellátásáról van szó, és ez nem vitatott, hogy a közétkeztetés egy közfeladat ellátás melynek ellátásáról a közfeladat címzettje kétféleképpen gondoskodhat. Az egyik az, hogy saját szervezetrendszerén belül
gondoskodik a feladat ellátásáról, a másik az, hogy szolgáltatást vásárol melynek szintén megvannak a maga feltételei a közbeszerzési eljárásban szabályozott rendben.
Sem az akkori testületi ülésen sem a bizottsági ülésen nem született döntés arról, hogy
azt kell előkészíteni, hogy a feladat ellátásáról az önkormányzat szolgáltatás vásárlás
útján gondoskodjon. Közvetlenül a határozat kihirdetését követően a gazdaság vezető
a következőt kérdezte meg a Képviselő-testülettől, mint döntéshozótól hogyan értik
ezt, mert a Térségi Szociális Gondozási Központ csak a saját helyzetét és szerepét tudja
megvizsgálni, csak az általuk ellátott feladatról tud felvilágosítást adni. A képviselő úr
erre ezt válaszolta: „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.” Tehát fel sem merült a felekben az, hogy a közétkeztetésről, mint feladat
ellátásáról szolgáltatás vásárlása útján kívánnak gondoskodni. Bizottsági ülésen valóban felmerült és Poharelec László képviselő úr módosító javaslatot terjesztett a bizottsági ülés elé, miszerint: a soron következő bizottsági ülésre a Térségi Szociális Gondozási Központ készítsen kimutatást arról, hogy a gyermekétkeztetés vonatkozásában
mennyibe kerül az étkezés, mennyibe kerülnek az ételek, ugyanakkor a gyermekétkeztetésre a versenyszférától is kérjenek be ajánlatot.” Ezt a módosító javaslatot a bizottság elutasította, így egyetlen alternatíva van, amit elő kellett készíteni a hivatalnak és a
Képviselő-testület elé kellett terjeszteni, nevezetesen mint hogy a saját intézményrendszerén belül kívánja ellátni a szolgáltatást.
15. oldal

Azért lényeges ez a kérdés, mert amennyiben szolgáltatást kíván vásárolni az önkormányzat abban az esetben egy másik eljárási rendet kell lefolytatni, egyébként a bizottság ezt is megvitatta. A közbeszerzési eljárás értékhatáráról a gazdaságvezető aszszony adott tájékoztatást a bizottságnak. Ez a másik út a közbeszerzési eljárás lefolytatására az értékhatárok adnak magyarázatot, útmutatót. Ez az értékhatár, ha alacsonyan
számítjuk is, meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, a 8 m Ft-ot, ettől kezdve egy
nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A nyílt közbeszerzési eljárásnak megvan a
maga eljárási rendje. Ennek az a lényege, hogyha az ajánlatkérőnek megvan a rendelkezésre álló értéke, akkor ki kell írni a közbeszerzési eljárást. Tehát, ha ismertek az adatok, márpedig itt ismert mindenféle adat, hiszen ismert a nyersanyagköltség, ismert a
szolgáltatást igénybe vevők száma, ennek megfelelően ismert a szolgáltatás értéke is.
Ebben az esetben nem lehet piacfelmérést végezni, hiszen a közbeszerzési törvény 24.
§ azt mondja, hogy az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet illetőleg piacfelmérés
közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megelőzése nélkül kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatás. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben van lehetősége az ajánlatkérőnek ebben az eljárásban elindulni, vagy ezt a piacfelmérést elvégezni, ha az
ajánlatkérés feltételei nem ismertek. Minden számítás tekintetében ismert, ezek
egyébként megjelentek mind a település honlapján, mind a költségvetési rendeletben
stb. Azért lényeges ez, mert egyébként, ha valakivel elkezd tárgyalni az ajánlatkérő egy
nyílt közbeszerzési eljárás során abban az esetben megsérti a Kbt-nek az összeférhetetlenségére vonatkozó szabályait. Magyarán pont azt zárja ki az ajánlattételi lehetőségből, amely vállalkozást egyébként szeretne bevonni. Összességében az az álláspontja, hogy a bizottság ezt következetesen végigtárgyalta, a bizottság tett egy döntési javaslatot, amit lehet, hogy a képviselő úr nem tud elfogadni, mert nem felel meg a
véleményének, elképzelésének, de ettől függetlenül az az előkészítés teljesen szabályszerű volt a bizottsági és testületi döntéseknek megfelelő volt, az elhangzottaknak
megfelelően készítették elő a kollégák ezt a döntési javaslatot és az anyagot. Nem lehet azt mondani, hogy egy szolgáltatás kérdésében azonnal lehetne dönteni, ez egy
hosszú folyamat, amit a testület régóta jár, és régóta gondolkodik azon, hogy a közszolgáltatást hogy lehet hatékonyan és eredményesen ellátni.
Nem árt összefoglalni a Gondozási Központ által üzemeltetett konyha fejlődésének a
kérdését, hogy lássuk honnan indult ez a dolog, és milyen mozgatói vannak ennek az
eljárási rendnek. A Gondozási Központ működésétől kezdettől fogva üzemeltet konyhát. Ez a konyha az első jelentős fejlesztést pályázati pénzből 2002-ben kapta meg,
majd 2007 és 2008. években elindult az az eljárás, ami végül is a testületnél megakadt,
hogy a konyha üzemeltetését közbeszerzési eljárás keretében meg kell hirdetni. Ez a
folyamat eljutott egészen az ajánlati dokumentáció elkészítéséig. Azt követően a Képviselő-testület levette ezt a kérdést napirendi pontról, azért hogy a foglalkoztatotti
helyzet biztosítása érdekében és a hatékonyság növelése érdekében szerencsésebbnek
tartotta, hogyha a konyhát az önkormányzat tartja fenn, és üzemelteti. A konyha jelenlegi szerkezete és jelenlegi berendezettsége, területe alapvetően 2002-ben alakult ki.
2009-ben kapott egy 15 M Ft-os fejlesztést, ami a berendezési tárgyak és a gázkapacitásnak a növelésére vonatkozott. 2009 végére a konyha közel 1500 főre főzött és látott
el feladatot. 2011-ben kapott egy ismételt jelentős fejlesztést. Ennek a fejlesztésnek az
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eredménye szintén konyhai berendezések vásárlása volt, majd azt követően kisebb
tárgyi eszközöket vásárolt, hiszen ennek a célja az volt, hogy a megnövekedett létszámnak tudjon megfelelő szolgáltatást biztosítani.
Azóta közel 2000 főre főz a Gondozási Központ. Tudni kell, hogy a központi konyha
kialakítását, illetve maga a közbeszerzési eljárás levételét a korábbi időszakban a Képviselő-testület azért támogatta, hogy a központosított közbeszerzés során a piacon
mint nagy fogyasztó kedvező árakat tudjon elérni. Ez teljesen igaz, hiszen 3 év óta az
önköltség számítása nem növekedett, sőt jelenleg azt lehet mondani, hogy a 2013-as
évhez képest 2014-ben a beszerzett nyersanyag mennyiség ára közel 5 M Ft-al csökkent. A közbeszerzési eljárást minden esetben eredménnyel zárják, biztosítják a szükséges szakértelem bevonását. Az a döntés, ami alapvetően 2009-ben született az helyes volt és jelenleg biztosítja azokat az elvárásokat, amely feltételek a testület elvár. A
bizottság végigvette ezt a kérdést, és elhangzott az éves megtakarítás összege és elhangzott az is, hogy az önköltségszámítás, ami a térítési díj számítás alapja, az felborul,
ha a mennyiséget csökkenti az önkormányzat. Jelenleg a Kis Bálint Általános Iskola
étkezői létszámának a csökkentése vetődött fel. Mivel ezeket a bizottság végigtárgyalta és azt követően képviselő úr módosító javaslatát elutasította, összességében egy
alternatívát kellett a hivatalnak előkészíteni, azt, hogy a közétkeztetés színvonalának
hogyan lehet a tárgyi - adott esetben személyi - feltételek változásával a Gondozási
Központon belül megváltoztatni. Sem a bizottságban sem a korábbi testületi ülések
során nem merült fel az, hogy a közbeszerzési eljárást ki kell írni. Ennek nincs akadálya,
amennyiben a Képviselő-testület ilyen döntést hoz, a hivatal azt elő fogja készíteni és
gondoskodik a megfelelő ajánlati dokumentációk elkészítéséről.
Várfi András polgármester elmondta, általában napirend módosításnál dönteni szoktunk a módosításról, amennyiben az indok olyan, hogy nincs megfelelően átgondolva,
beszélni kellene még róla, több információt kellene beszerezni, de itt az indoklásban az
szerepel, hogy nem a határozatnak megfelelően lett elkészítve az előterjesztés, tehát
az előterjesztést okolta. A hivatalban többen dolgoznak azon hónapról hónapra, hogy
jó előterjesztést készítsenek, többen dolgoznak azon, hogy jól működjön ez a hivatal.
Nem helyes, ha indoklás nélkül szavazunk erről a napirendi pontról, mert igenis meg
kell indokolni. Szeretné megvédeni a hivatalt, mert a hivatal jó és kiváló munkát végez
ez ismert mindenhol. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés észrevétel?
Dr. Farkasinszky Erzsébet helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztést a bizottsági ülésen is végighallgatta. Megértette a város vezetésének azon irányú
gondolatait, hogy talán jobb volna ez a közétkeztetési ellátást a város intézményén
belül megtartani. Sok értelmes hozzászólás mellett a dolgokat tovább kellene kicsit
vinni és előre kellene gondolkozni. Csak úgy lehet ezt a dolgot korrekten megvizsgálni
és véghezvinni, ha tudjuk, hogy ehhez milyen fejlesztésekre van szüksége az ÖNO-nak.
Olvasta az ottani előterjesztést is, és kérdezgetett is dolgokat, elég furcsa válaszokat
kapott. Olyan apró kérdésekre, amik számára, mint orvos doktornak kellett, hogy fület,
szemet üssön. Az első kérdése az, hogyha nem visszük végig az ÖNO-ban a fejlesztést,
miszerint a gőzpároló és a többi és a végén a melegen tartó edények használata, ez
volt a sarkalatos kérdés ott, amiről többen beszélgettünk, azt mondta Lehóczkiné kép17. oldal

viselő asszony, hogy nekik a legfontosabb az lenne, hogy a gyerekek ne hidegen kapják a krumplit, a húst és egyéb készítményeket. Se ideje, energiája az lett volna, de
nem tudott megfelelő ajánlatokat, illetve szakmai véleményt kapni azzal kapcsolatban,
hogy ebben a melegen tartó edényben hány órán keresztül és milyen hőfokon kell,
nem lehet, hanem kell tartani az ételt. Mert ha kihűl egy étel, akkor a hosszú ideig eltartható. Ha az étel folyamatosan 40-50 fokon van és az ÁNTSZ dolgozók megerősítették, abban az esetben baktériumok osztódása igen gyors ütemű, tehát van egy minimum feltétele….
Várfi András polgármester közbeszólt, hogy nem a napirendi pontot tárgyalják, arról
van szó, hogy a napirendi pont kerüljön tárgyalásra vagy nem. Most azt kell megvédeni, arról beszélünk, hogy jó lett e az előterjesztés vagy nem. Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy ezt most tárgyaljuk, akkor elkezdünk beszélni az edények meg
az ételek hőfokáról, meg a különböző baktériumok életmódjáról és különböző viselkedéséről, hogy hány foknál élnek jól és hol szaporodnak és milyen mennyiségben, akkor
ismét megadná a szót, de egyelőre még nem erről beszélünk, hanem hogy tárgyaljuk a
napirendet vagy nem.
Dr. Farkasinszky Erzsébet hozzátette, hogy neki ebbe beleszólása nincsen, ez a tizenkét képviselőnek, a mostani tizenegynek a kompetenciája. Csak egy kis segítséget
akart volna, de rossz időben, rossz helyen szólt Polgármester úr érdekeit sérti úgy
gondolja. Hatvan egynéhány fok alatt nem lehet tartani folyamatosan három órán keresztül az ételt. El is mondta az összes hozzászólását, majd az ehhez kapcsolódó dolgokat megtárgyalja a testület, biztos jobban értenek hozzá. Megköszönte, hogy meghallgatták.
Várfi András polgármester elmondta, hogy most arról beszélnek, hogy a napirend
tárgyalásra kerüljön, ehhez hallottak érveket. Most pedig az indítványról fognak szavazni. Poharelec László képviselő indítványa, hogy vegyék le a 3. napirendi pontot, aki
ezzel egyetért, az az igen gombot nyomja.
A Képviselő-testület 1 igen 9 nem és 1 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Poharelec
László önkormányzati képviselő indítványát.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e további kérdés, észrevétel a
napirendi pontokkal kapcsolatban?
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Betkó József bizottsági elnök javasolta, hogy a 17—es és a 31-es napirendi pontot
együtt tárgyalják, ugyanis megállapodás született.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívó szerinti
17-es napirendi pont szerinti Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása tárgyú,
valamint a 31. napirendi pont szerinti Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodás 2013. november 20-ai módosítása
tárgyú előterjesztéseket egy napirenden belül tárgyalja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak egyben a napirendi pontokról.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014 évi költségvetésének rendelet-tervezete
2. Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
3. A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény
vizsgálata
4. Kérelem az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók
munkáltatói joga tárgyában
5. Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratórium tagjának személyére
6. Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
7. GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében
8. GYÜSZ-TE elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
9. A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás
felhasználásának elszámolása
10. Gyomaendrődi FC kérelme
11. Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon
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12. Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
13. Belvíz VIII. pótmunka elfogadása
14. „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási összegének biztosítása
15. Várépítő pályázat benyújtása
16. A Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele
17. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013.
december 19-ei módosítása, valamint Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodás 2013. november 20-ai módosítása
18. Az Alföldvíz Zrt. 2014 évi rekonstrukciós terve
19. Kossuth Lajos utca 50. szám alatti ingatlan bérbeadása
20. Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti lakások kezelésbe adása
21. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
készített beszámoló
22. Bérlőkijelölési jog elcserélése
23. A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra benyújtott
kérelem elbírálása
24. Dr. Krizsán Anett kérelme bérlőkijelölési jog tárgyában
25. Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról
26. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
27. Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
28. Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázat
29. Békéscsabai emlékmű Békés megyei Holocaust áldozatok neveivel
30. Sportcsarnok felújítása
31. Bejelentések
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mötv. 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a Zöldpark Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnökének lemondása tárgyú előterjesztés zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Ezt követően röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Hosszú idő telt el, karácsonyt megelőző testületi ülésen nem tudott részt venni, mert
egy szerződést kellett aláírnia Budapesten. Ma délelőtt hasonlóképpen a Belügyminisztériumban volt szerződést aláírni.
Vízkereszt napján január 6-án a gyomaendrődi vállalkozókat hívta meg, a nagyobb
adófizető vállalkozókat, velük töltöttünk el egy kellemes délutánt egy kis műsor és beszélgetés keretében.
Január 14-én az Endrődiek Baráti Körének volt a vezetőségi ülése, a Rózsahegyi Kálmán Iskolában, ahol a programokról beszélt a vezetőség, valamint arról, hogy a programok között szerepel egy főprogram a hídavatás és ebben mindenki valamilyen for20. oldal

mában kiveszi majd a részét a vezetőségből illetve az Endrődi Baráti Körből, a Képviselő-testületnek, Neki is lesz ebben feladata.
Lényeges, hogy január 15-én a Vanin Kft-vel, akik részt vesznek az ÁROP programunkban a kérdőívek értékelését és a tapasztalatokat ismertették egymással, ki hogyan látja. Egy nagyon hasznos kérdőív volt, amelyre eredményes válaszok érkeztek 720 értékelhető válasz volt, ez jól reprezentálja Gyomaendrődöt. Nagyon hasznos információkhoz jutottunk, már ennek a pályázatnak ez egy nagy eredménye.
Január 16-án a Belvíz III megbeszélés folyt, ezen többen részt vettünk, látszik hogy
folyt a munka egészen a fagyok beálltáig. Halad a munka, jelenleg a Fűzfás zugon
majd azt követően a Csókási és a Hantoskerti kerül kotrásra. Ott a parton helyeznek el
iszapot, ennek megvan a lehetősége, valamint még egy zagytározó kialakítása következik be a dévaványai út mellett. A határidő módosult május 29. Bízik abban, hogy
megvalósul ez a beruházás különböző sérelmünk nélkül. Más településeknél is vannak
bizonyos típusú elmaradások.
Egy Képviselő-testületi ülésen volt, aki úgy ítélte meg, hogy a vasút nem időszerű és
nem egy fontos téma. Január 21-én volt Vésztőn a Gyoma-Nagyvárad vasútról szó,
ennek történik a tervezése. Úgy gondolja, hogy ez egy igen lényeges dolog.
Ugyanezen a nap délután ismét aláírás kellett tennie Budapesten. Másnap Szentendrén
volt, ahol a kerékpáros barát település oklevelet vette át. Ne úgy értékeljenek egy ilyen
címet, hogy veregessék a vállukat, hogy milyen jó, gondoljanak a további fejlesztésre
és mivel ez egy nagy európai program, ebbe méltó módon vegyenek részt, hiszen
Gyomaendrőd egy alföldi település, és fő közlekedési eszköz a kerékpár, ugyanakkor
kerékpáros pályázatainknál ez figyelembe lesz véve, hogy mi részt veszünk ebben a
mozgalomban, és ismét kerékpárosbarát település lett Gyomaendrőd.
Január 23-án egy szép eseményen volt, köszöntötte a 90 éves Erdős Károlyt aki feleségével öt gyermeket nevelt fel 28 unokája, dédunokája van. Nagyon derűs munkásember, munkával töltötte az életét, innen is kíván további jó egészséget neki.
Ezen a nap volt egy egyeztetés, amit azért szeretne elmondani, mert a március 15-i
ünnepségről egyeztetett civilekkel intézményvezetőkkel, egyház képviselőivel. Elhangzott egy javaslat Halászné Dr. Balogh Erzsébet javasolta, hogy 25 évvel ezelőtt az országzászló rendbe lett téve, akkor ő több gyermekkel rendbe tette és hogy emlékezzünk erre is, hiszen ebben az évben 25 éves a város, egy szép ünnep lesz, javaslata az
volt, hogy a 25 évihez hasonlóan esti órában legyen az ünnep, így 17.55-kor a református templom harangja megszólal 10 percig szól, majd azt követően folytatódik az
ünnepség. Azt követően pedig Papp Tibor tiszteletes mond ünnepi beszédet, majd az
ünnepi szónok Dankó Béla országgyűlési képviselő lesz. Civilek, egyesületek, pártok
ünnepelhetnek 15-én is, mert hiszen van lehetőség.
Január 25-re leesett a hó, tél van, megjött a hó. Biztos, hogy ezzel kapcsolatban lesznek észrevételek, hozzászólások. Közlekedni lehet az országban mindenhol. Van ahol
nagyobb a hó, van ahol kisebb. Van ahol jobban sikerült az eltakarítás, van ahol kevésbé.
Ezt követen megkérte a jelenlévőket, hogy emlékezzenek meg együtt arról, hogy 70
évvel ezelőtt a holokausztnak számtalan honfitársunk esett áldozatául. Voltak, akik
visszatértek a szörnyűségből, voltak, akik nem, vannak olyan családok, akik most sem
tudják, hogy apjuk, anyjuk nagyszüleik hogyan vesztek ott miként.
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Kérte, ahogy az Államelnök mondta 70 másodperc néma felállással emlékezzenek meg
a holokauszt áldozataira.
Ezt követően megkérdezte ki kíván még szólni.
Kepenyes András szarvasi tankerületi igazgató kért szót. Elmondta, hogy december
21 óta a gyomaendrődi tankerületet is ő irányítja, határozatlan ideig, a következő tankerületi igazgató kinevezéséig, melyet a KLIK meghirdetett. Január 31-el zárul a pályázat, február 25-én fognak eredményt hirdetni. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában második körös pályáztatás volt, nyáron eredménytelen pályázat eredményeképpen, hétfőn lesz hivatalos végeredmény. A Kis Bálint Általános Iskola intézményvezető
pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy 2014-ben kellene meghirdetni, hiszen az
igazgató asszonynak ekkor fog lejárni a mandátuma,l azonban a Köznevelési törvény
38. pontja 67. § (7) bekezdése alapján a második ciklusnál el lehet tekinteni a pályázattól abban az esetben, ha a nevelőtestület illetve a fenntartó, jelen esetben a KLIK az
intézményvezető személyével egyetért, akkor a pályázatot nem kell meghirdetni. A
nevelőtestület döntött ebben a kérdésben 100 %-osan támogatja az igazgató asszony
személyét és a KLIK Gyomaendrődi Tankerülete szintén támogatja, így ez az eljárás
ebben a formában fog lefolytatódni a 2014-es évben, az eddigi igazgató asszony kerül
további 5 évre kinevezésre.
Várfi András polgármester megköszönte a bejelentéseket. A Képviselő-testület nevében gratulált az igazgató asszonyoknak további sikeres, hasznos, jó munkát kívánt.
További hozzászólás nem volt, az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatását kérte.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, így kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 151/2013. (IV. 17.), 190/2013. (V.
2.), 278/2013. (V. 30.), 279/2013. (V. 30.), 280/2013. (V. 30.), 281/2013. (V. 30.),
290/2013. (V. 30.), 298/2013. (VI. 12.), 300/2013. (VI. 12.), 301/2013. (VI. 12.),
326/2013. (VI. 27.), 350/2013. (VI. 27.), 401/2013. (VIII. 29.), 421/2013. (VIII.
29.), 422/2013. (VIII. 29.), 423/2013. (VIII. 29.), 424/2013. (VIII. 29.), 436/2013.
(IX. 20.), 505/2013. (X. 31.), 522/2013. (X. 31.), 531/2013. (X. 31.), 551/2013.
(XI. 28.), 552/2013. (XI. 28.), 554/2013. (XI. 28.), 555/2013. (XI. 28.), 556/2013.
(XI. 28.), 558/2013. (XI. 28.), 559/2013. (XI. 28.), 597/2013. (XI. 28.), 599/2013.
(XI. 28.), 600/2013. (XI. 28.), 601/2013. (XI. 28.), 605/2013. (XI. 28.), 615/2013.
(XII. 19.), 616/2013. (XII. 19.), 617/2013. (XII. 19.), 618/2013. (XII. 19.),
22. oldal

619/2013. (XII. 19.), 625/2013. (XII. 19.), 628/2013. (XII. 19.), 630/2013. (XII.
19.), 641/2013. (XII. 19.), 642/2013. (XII. 19.), 643/2013. (XII. 19.), 647/2013.
(XII. 19.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt szabadságának alakulásáról. Személyes érintettség miatt kérte
kizárását a döntéshozatalból. Kérte, hogy szavazzanak a kizárásról. Felhívta a figyelmet,
hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja a Polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztató
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Bejelentette, hogy az elmúlt időben, a karácsony előtti és utáni napokon volt szabadságon 6 munkanapon-2013. december 21-31-ig és 2014. január 2-3-án. Kérte elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztatót,
amely szerint 2013. december 21-31-ig és 2014. január 2-3-án összesen 6 munkanap szabadságot vett igénybe.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének rendelettervezete
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette, az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy
az elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 napig kell, hogy benyújtsa a Képviselő-testület elé. Mivel 2013. december 21-én fogadta el az Országgyűlés a központi
költségvetésről szóló törvény, így február 5-ig kell polgármester úrnak beterjesztenie
a következő évi költségvetési rendelet-tervezetet. Ezzel az anyaggal ennek a jogszabályi előírásnak teszünk eleget. Úgy gondolják, hogy ez az előterjesztés alkalmas arra,
hogy a februári testületi ülésen véglegesen megalkossa a Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetési rendeletet. A tényleges tárgyalásra februárban kerülne sor, most a
Képviselő-testület tudomásul venné a tervezet beterjesztését és alkalmasnak tartaná
arra, hogy további tárgyalásokra kerüljön sor.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztését tudomásul veszi, a
beterjesztett anyagot alkalmasnak tartja további tárgyalások lefolytatására.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét az Ügyrendi Bizottság tagját,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata
2007. december 20-án kötött szerződést egy Kft-vel. A szolgáltató köteles minden
adott év december hó 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót köteles a Képviselő-testület következő év januárban esedékes ülésére előterjeszteni. Dr. Piriczki Béla megtette a beszámolót, 2014.
január 16-án megküldte az önkormányzatnak. Kérte a testületet, hogy vitassa meg.
Az Ügyrendi Bizottság azt javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy ne fogadja el az
ügyelet 2013. évi tevékenységéről készített beszámolót, hanem a Képviselő-testület
februári ülésén tárgyalja a szolgáltató által lakossági panaszokra tett intézkedéseivel
kiegészített beszámolóval kapcsolatos előterjesztést.

24. oldal

Várfi András polgármester elmondta, ez egy olyan téma, amit mélyebben, jobban át
kell gondolni a testületnek, mert igen sok panasz van az ügyelettel kapcsolatban.
Legfontosabb az egészség.
Béres János hozzátette, egyetért azzal a javaslattal, hogy februárban újratárgyalják,
de ezt mélyebben kelljen újratárgyalni, azt, hogy betesznek megint egy papírt, ami
különböző statisztikákat tartalmaz, erre nem kíváncsi. Hanem arra, hogy mi lesz az
ügyelettel. Ezzel kellene foglalkozni, hiszen az ügyeletre évek óta elég sok panasz
van. Az Ügyrendi Bizottságnak februárban azt kellene tárgyalnia, hogy milyen lehetőségek vannak a további ügyelet fenntartására, vagy aki az ügyeletet tovább működteti.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, sok gond és panasz van az ügyelettel. Szükséges
olyan változtatásokat tenni a szolgáltatás biztosításában, ami hatékonyabbá, jobbá
és eredményesebbé teszi az ügyeleti szolgáltatást. A környező településeken ugyanígy problémás az ügyeleti szolgáltatás. Érdemes felvenni a kapcsolatot a környező
településekkel és megnézni azt, hogy közös anyagi erőforrások biztosítása mellett
hogyan lehet hatékonyabban ellátni ezt a feladatot. Azért is, mert az ügyeleti szolgáltatásban mindig is, a korábbi időszakban is, jelentős szerepe volt a háziorvosoknak.
Szükséges ezt a beszámolót olyan tekintetben is megvizsgálni a februári ülésen,
hogy milyen lehetőségei vannak a szerződés felmondásának, adott esetben módosításának, ezekre csak akkor kerülhet sor, ha kialakul az az új elképzelés, ami alapján az
ügyeleti feladat ellátás biztosítható, hiszen ez egy súlyos ellátási kérdés.
Poharelec László hozzátette, az Ügyrendi Bizottság ülésén valóban elhangzottak
problémák és egyetértve az előtte szólókkal nem véletlenül hozta azt a döntési javaslatot, hogy a bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testület számára, hogy az ügyelet működtetésével kapcsolatos lehetőségeket vizsgálja meg. Ezt a határozati javaslat
második része tartalmazza is, kérte a Képviselő-testületet, hogy ezt figyelembe véve
szavazza meg.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2013.
évi munkájáról készített beszámolóját, ezzel egyidejűleg felkéri a Szolgáltatót,
hogy a beszámolót a 2014. februári ülésre egészítse ki a lakossági panaszokkal
kapcsolatban megtett intézkedéseivel.
25. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
Városi Egészségügyi Intézménnyel közösen vizsgálja meg az ügyelet további
működtetésének lehetőségeit és a vizsgálat alapján javaslatát terjessze be a
Képviselő-testület soron következő ülésére.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény vizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét az Ügyrendi Bizottság tagját,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ által benyújtott
mintamenza programmal kapcsolatos tájékoztatót a Képviselő-testület 2013. december 19-i határozatával kérte kiegészíteni, hogy a közétkeztetés színvonalának
javítása érdekében az intézmény végezzen további vizsgálatot az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve. A Gondozási Központ intézmény vezetője a döntésnek megfelelően jelen beadványával terjeszti a Képviselő-testület elé, étkezési szolgáltatás
működtetésének javításához kapcsolódó fejlesztési igényét. Az Ügyrendi Bizottság
javaslata a Képviselő-testület számára, hogy a gyermekétkeztetés színvonalának javítása céljából az ételek melegen tartásának biztosítására bruttó 2.431.400,-Ft-ot biztosítson a testület a melegen tartóra. A bizottság javasolja továbbá a hűtőkamra kialakítását bruttó 3.194.812,-Ft összegben.
Várfi András polgármester elmondta, a mintamenza program bevezetésétől nem
zárkózik el egyetlen képviselő sem, ennek folyamata van. Először rendbe kell olyan
formán tenni ezt a konyhát, amelyhez szükségesek melegen tartó eszközök, vagy
szükséges egy hűtőkamra. Megkérdezte, ki kíván hozzászólni.
Dr. Farkasinszky Erzsébet helyi lakos elmondta, hogy meg kell lépni ezt a lépést, de
egy lépésben. Olyan nincs, hogy külön választják a rendszert, mert akkor a rendszer
nem működik. Vagy végig kell vinni, hogy gőzfőzőedénybe kerül át az étel és akkor
tartható a hatvanhárom fok, így biztosítható a gyerekek biztonságos étkeztetése, és
nem lesz sem szalmonella sem semmilyen fertőzés. Nem akart senki ellen beszélni,
sem az ÖNO ellen, sőt a gyerekek érdekében szerette volna azt a kiegészítést tenni,
hogy nem lehet szétválasztani. Lehet, hogy jó döntés meg gazdaságos döntésnek
vélték, hogy csak a melegentartó pultot, de 3 órán keresztül, ha átöntik a
melegentartó pultba az ételt az nem fog hatvannégy fokos lenni és a 3 óra végeztével is ennyinek kell lenni, mert különben tényleg szaporodnak a bacik. Az volna a város lakóinak a kérés, hogy egy biztonságos közétkeztetést, ha csinálunk, meg kell
nézni mi mennyiben kerül, tudja e a város ezt finanszírozni és akkor 3-5 évre végérvényesen pontot kellene tenni ennek a dolognak a végére. Ez így tisztességes.
26. oldal

Az, hogy a képviselő úr fölvetette, hogy a vállalkozók is beszállhatnak e a közétkeztetésbe, hát lehet hogy nekik megvannak a feltételeik, nem tudja, mert ezt a kérdést
nem járta végig, de azt szeretné, ha a város gyermekei biztonságos közétkeztetésben
vennének részt. Még mindig jobb egy hideg krumplit enni, hideg hússal, minthogy
valami problémát csinálni. Érdemes megfontolni, az ÁNTSZ véleménye is hasonló.
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy lassan már egy órája az
étkeztetésről folyik a probléma. Azok az emberek, akik eszik ezt az ételt, valaki is
meg lett kérdezve, hogy finom, kielégítő meg vagytok elégedve? Ezen vitázik mindenki. Múlt hetekben öt alkalma volt valahol látogatóban járva. Arra kérné az intézményvezetőt, hogy legalább egy turmixgépet, ha van rá lehetőség, mert egy gyomorbeteg embernek, aki nem bír nyelni, van e diabétesz nővére egyes intézményeknél főleg a Gondozási Központban, hogy egy beteg embernek nem adunk rántott
húst csak felvágva. Azt is fel lehet turmixolni és megetetni azt az idős ember.
Dr. Csorba Csaba jegyző leszögezte, hogy a közétkeztetés Gyomaendrődön biztonságos. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a hozzászólásokból az tükröződik vagy
az jön le, mintha a közétkeztetés nem volna biztonságos. Ezt egyébként nem kérdőjelezte meg soha senki, egyetlen külső hatóság sem. Amiatt indult el ez az eljárás,
hogy hogy lehet a közétkeztetés színvonalát emelni. Nem feltételezte senki, hogy
valami probléma lenne a közétkeztetéssel akár mennyiségében, akár a HCCP előírásait ne tartotta volna be az intézmény. Sőt azt lehet mondani, hogy minden ellenőrzésen az intézmény megfelelt és a megfelelő minősítést megkapta. Ez egy olyan lényeges kérdés, amiről szót kellett ejteni.
Mraucsik Lajosné intézményvezető reagálva a felvetésre elmondta, hogy akkor,
amikor valaki náluk étkeztetést igényel, már a kérelem beadásának időpontjában
megkérdezik, hogy van e valamilyen diétára szüksége. Erről nyilatkozik az étkeztetést
igénylő és utána is folyamatosan figyelemmel kísérik azt, hogy esetleg a szolgáltatás
nyújtás közben változik- e az étkezési igénye. Mindenféle diétát ki tudnak szolgálni.
11 féle étlapuk van fenn Gyomaendrőd város honlapján. Azonban, ha nem kapnak
jelzést arra vonatkozóan, hogy valaki pépes étrendre kényszerül, mert esetlegesen
egy átmeneti betegsége miatt rágási nehézségei támadnak, akkor nem tudják részére a pépes étrendet kiszolgálni. Erre lehetőség van, hiszen azok a gondozók, akik kihordják naponta az ételt, ők felveszik ezeket az információkat és azonnal továbbítják.
Az egy másik kérdés, hogy akkor, amikor egy diétásnak pépes étrendet kellene ennie, azt ő nem szereti.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés színvonalának javítása érdekében az ételek melegen tartására szolgáló
eszközök - 4 db VM4 melegen tartó pult és 16-16 db BLANCO GD 1/1 fedő és
BLANCO G-KEN 1/1-145, GN 1/1 145-ös perforált edény - beszerzése céljából
bruttó 2 850 297 Ft-ot, a hűtőkamra kialakítása céljából bruttó 3 194 812 Ft-ot
biztosít a feladatot ellátó intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés fejlesztéséhez szükséges összesen bruttó 6 045 109 Ft összeget beépíti a
2014. évi költségvetési rendeletébe.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Kérelem az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói joga tárgyában
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat biztosítja a
köznevelési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és
ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. Ezen feladatokhoz
kapcsolódóan 2012. december 31-én az oktatási intézményekben dolgozó technikai
állomány áthelyezésre került az önkormányzathoz, illetve a Képviselő-testület 2012.
decemberi döntése értelmében 2013. február 11. napjától a Zöldpark Nonprofit Kft
vált a 22 fő technikai dolgozó munkáltatójává. A munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a Zöldpark Kft gyakorolja. A feladatellátáshoz szükséges anyagok, eszközök
beszerzése pedig az önkormányzati hivatal feladatát képezi. 2013-as évben a takarítói és karbantartói feladatok ellátása során jelentős problémák nem merültek fel.
Ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskola többször is jelezte az év során, hogy intézményében a takarítói személyzet sűrűn változik nincs meg az állandó dolgozói állomány, akivel a gördülékeny feladatellátás biztosítható lenne. 2013. december 2-án a
Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője részéről megküldött megkeresésben
Ágostonné Farkas Mária kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Kéri a 2011. évi
Nemzeti Köznevelésről szóló törvény által biztosított azon lehetőség megvizsgálását,
hogy az iskolákban munkát végző technikai személyzet felett ki gyakorolja a munkáltatói jogokat. Elmondása alapján a Zöldpark Nonprofit Kft alkalmazása alatt álló
technikai dolgozók a napi munka során felmerült problémákkal kapcsolatban nem
tudják kihez fordulhatnak, ez konfliktushelyzetet teremt a dolgozók körében amit az
intézményvezetőnek kell megoldania. Véleménye szerint a kialakult nehézség megoldása egyszerűbb volna, ha az intézményvezető koordinálná a napi munkafolyamatokat, szabadságok kiadásának kérdését illetve betegség esetén a helyettesítés megszervezését. 2013. december 4-én az intézményvezető által küldött megkeresést csa28. oldal

toltan továbbítottuk a Zöldpark részére, kértük véleményezését, majd álláspontjukról
illetve az általuk észlelt problémákról tájékoztatás nyújtását. Fekete József ügyvezető
igazgató állásfoglalása alapján a Kft támogatja az intézményvezetők azon törekvéseit, hogy a takarító és karbantartó személyzet a napi feladatellátásuk során koordinálják és munkavégzésüket ellenőrizzék, tovább javasolja a 22 fő munkavállaló foglalkoztatását a feladat ellátásához. Az előzetes egyeztetések alapján javasolják: 2014.
évben is a Zöldpark Kft maradjon az oktatási intézményekben vállalt munkát végző
technikai dolgozók munkáltatója. 2014. március 1. napjától az adott intézményben
munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az intézmények vezetői lássák
el, amennyiben munkáltatójuk ezzel egyetért. A Képviselő-testület utasítja a Zöldpark
Kft, hogy kezdeményezze az intézményvezetők munkáltatójánál a KLIK
Gyomaendrődi Tankerületi igazgatóságánál, hogy járuljon hozzá, hogy az oktatási
intézményekben munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az intézményvezetők lássák el. Az operatív irányítással megbízott intézményvezetőket megillető munkáltatói jogok tartalma a KLIK Gyomaendrődi Tankerületi igazgatósága és
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott okiratban
kerüljön rögzítésre. A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy Kepenyes András a bizottsági ülésen jelen
volt, nyilatkozta is, hogy nem látja akadályát annak, hogy ez a megállapodás megszülessen, a Képviselő-testületen múlik, hogy ezeket a részmunkáltatói jogokat az
intézményvezetők részére biztosítsa.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak
a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az oktatási vagyon működtetését ellátó 22 fő technikai dolgozó munkáltatói joga gyakorlása során
a munkavégzés helye szerinti intézményvezetők részére biztosítsa a
nemzeti köznevelésről szóló tv.-ben meghatározott terjedelemben a
dolgozók napi munkavégzésének irányításához szükséges munkáltatói jogokat. Az egyes munkáltatói jog átengedéséről készítsen okiratot, melyet jóváhagyásra terjesszen be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága részére és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
Határidő: 2014. február 10.
Felelős: Fekete József ügyvezető
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5. Napirendi pont
Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
Várfi András polgármester felkérte Iványi Lajosnét az Ügyrendi Bizottság tagját,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Iványi Lajosné előadta, hogy a kuratórium tagja Bella Rózsa korábban tájékoztatta
Önkormányzatunkat, miszerint a kuratóriumi tagságáról 2013. június 2. napjával le
kíván mondani. A lemondást követően a Képviselő-testület Dr. Latorcai Jánosnét kérte fel, a megküldött elfogadó nyilatkozat azonban nem került aláírásra. Újabb javaslatra van szükség Bella Rózsa lemondását követően megüresedett kuratóriumi tag
személyére.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy ő is tagja a kuratóriumnak. Látja azt a munkát, amit végez. Mindenképpen szükség van még egy személyre a kuratóriumba,
ugyanis a jelenlegi tagok közül sokan vidékiek, illetve akik gyomaendrődiek inkább
idősebbek. A kétkezi munkában nem nagyon tudnak segíteni a kuratóriumi elnöknek.
Gondolván arra, hogy egy-egy kiállítás megrendezésekor Kórisné Klára teszi fel a képeket a falra a 70 évével, nincs, aki segítsen, pénz nincs rá. Nagyon alulfinanszírozott
a képtár, mint ahogy mindenki tudja, nem tud felvenni rá fizetésért segítő ember.
Ezért javasolja, hogy töltsék be ezt a 8. helyet is. Lenne javaslata Dobó Sándorné
személyében. Egyeztettek a kuratóriumi tagokkal, ő vállalná szívesen, tudna segíteni,
illetve abban is tudna segíteni, ha esetleg Kórisné Klárikának bármilyen problémája
adódik, akkor tudja helyettesíteni is.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy melyik naptól?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a kuratóriumi tagság akkor a
naptól jön létre, amikor ő írásban megadja az elfogadó nyilatkozatot. Ha ez le lett
egyeztetve, akkor a jövő héten megkeressük, ő megadja ezt a nyilatkozatot, bejelentjük a bíróságra és azt követően érdemben láthatja el ezt a feladatot. Tehát lehet a
2014. február 1. napot megjelölni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról,
amely szerint a kuratórium tagsági feladatainak ellátásra 2014. február 1. napjától,
2016. április 30. napjáig felkérik Dobó Sándornét.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
alapító a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagsági feladatainak ellátására 2014. február 1. napjától
2016. április 30. napjáig felkéri Dobó Sándorné Gyomaendrőd, Hársfa
u. 21. szám alatti lakost.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel
egyidejűleg megbízza Várfi András polgármestert, hogy Dobó
Sándornét írásban kérje fel a kuratóriumi feladatok ellátására és az elfogadói nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy látható, hogy az előirányzathoz képest mintegy
66,050e Ft többlet adóbevétel realizálódott 2013. évben, melynek legnagyobb hányadát 93,7%-ot az iparűzési adó többletbevétel képezte. Az előirányzat 369 M Ft volt
ezzel szemben a tényleges bevétel 435.050 e Ft.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében
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Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, már több bizottsági és képviselőtestületi ülésen is felmerült, hogy az idegenforgalmi adó bevételeinek fokozása érdekében az önkormányzatnak és a GYÜSZTE-nek közösen kellene kidolgozni egy, az
idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó alternatívát.
A Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén Pájer Sándor, a GYÜSZTE elnöke ezzel
kapcsolatosan elmondta, hogy vannak erre elképzeléseik és javasolta a két fél közötti
megbeszélést, ahol fel tudnák vázolni azokat a megoldásokat, amik lehetővé tennék a
beszedett idegenforgalmi adó növekedését, és amikben a GYÜSZTE is közreműködne.
A megbeszélésre 2014. január 14-én került sor, ahol Pájer Sándor ismertette a
GYÜSZTE javaslatait az adóbeszedés fokozására, illetve az önkormányzat részéről ismertetésre került a beszedés, ellenőrzés fokozásának törvények adta lehetőségei.
Megállapításra került, hogy szükséges lenne egy, az idegenforgalmi adó hatékonyabb
beszedésére vonatkozó önálló, az Önkormányzat és a GYÜSZTE közötti megállapodás
megkötése, mely meghatározná a felek szerepét ezekben a feladatokban.
A feladatok elvégzésére felvázolásra került egy lehetséges cselekvési program, ütemterv.
A Pénzügyi bizottsága javasolja egy, az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére
vonatkozó, önálló megállapodás megkötését az Önkormányzat és a GYÜSZ-TE között.
Javasolják, hogy a megállapodás tervezet kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület
2014. februári ülésére.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a lehetséges cselekvési programok között vannak jó dolgok, de vannak általa támogatást nem bíróak is. A különböző helyeken, főleg interneten megjelenő szálláshirdetések felmérése, összevetése a bejelentkezett adózói körrel egy hatékony lépés lenne, viszont az elvárt adóbevétel meghatározása egy rossz ötlet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó, önálló megállapodást kíván kötni a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülettel. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás tervezetét terjessze elő a Képviselő-testület 2014. februári ülésére.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
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8. Napirendi pont
GYÜSZ-TE elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az egyesület a XV. Nemzetközi Sajt és
Túró Fesztivál megrendezéséhez 1.750.000,- Ft, a XV. Nemzetközi Halfőző Verseny
megrendezéséhez 800.000,- Ft, és az V. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka
Verseny megrendezéséhez 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült
a 2013. évi Rendezvény Alapból.
A rendezvények rendre megvalósultak a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint. A támogatott benyújtotta a pályázatokhoz tartozó elszámolásait, melyet a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester elsőként a Sajt és Túró Fesztivál elszámolásáról
kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500
Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a XV.
Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál megrendezéséhez REN-004-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott
1.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
A következőkben a Nemzetközi Halfőző Verseny elszámolásával kapcsolatban kérte,
hogy fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500
Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a XV.
Nemzetközi Halfőző Verseny megrendezéséhez REN-005-13 pályázati
azonosító számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 800.000,Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
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Határidő: azonnal
Végezetül a Disznótoros és Böllérpálinka Verseny elszámolásával kapcsolatban kérte,
hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500
Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) az V.
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezéséhez REN-003-13 pályázati azonosító számon a 2013. évi Rendezvény
Alapból nyújtott 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás felhasználásának elszámolása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a kertbarát kör a 2013. április 9-iki Városi kolbász-bor és pálinka verseny valamint a szeptember 20-22-iki Őszi termés kiállítás megrendezéséhez a Rendezvény Alapból 50.000 Ft támogatásban részesült. A
kertbarát Kör 2013. december 5-én benyújtotta a szakmai tevékenység megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóját és a számlaösszesítőt tartalmazó pénzügyi elszámolását.
A Pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Fülöp Zoltán képviselő egy a döntési javaslatban szereplő évszám elírásra hívta fel a
figyelmet. A 2014. szeptember 20-22 időpont bizonyára 2013. szeptember 20-22 helyesen.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket, hogy ennek figyelembe vételével
fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr.
Tóth Elek Kertbarát Körnek (5500 Gyomaendrőd Kossuth út 9., képviseli: Ádám József) a 2013. április 9-iki Városi kolbász-bor és pálinka
verseny valamint a 2013. szeptember 20-22-iki Őszi termés kiállítás
megrendezéséhez a Rendezvény Alapból REN-008-13 azonosító számon nyújtott 50.000 Ft támogatásról szóló szakmai beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja és a pályázatot lezártnak nyilvánítja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Gyomaendrődi FC kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Magyar Labdarúgó Szövetség meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények - labdarúgópályák, öltözők- felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében. A Gyomaendrődi Futball Club szeretné benyújtani pályázatát a maximálisan elszámolható támogatási összegre (bruttó 10 millió Ft/év), ehhez azonban szükségük lenne arra, hogy a Képviselő-testület biztosítsa számukra a
szükséges 3 millió Ft önrészt.
A Gyomaendrődi FC elkészítette a pályázatban megvalósításra kerülő tervezett beruházásokat, mind az Erzsébet ligeti, mind a Népliget úti sporttelepek tekintetében, melyek az előterjesztés 2. mellékletében megtekinthetőek.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a 3 millió Ft önerő biztosítását az egyesület számára.
Fülöp Zoltán képviselő remélte, hogy a képviselő-testület elfogadja az egyesület kérelmét, akkor ugyanis február 14-ig be tudják nyújtani a pályázatot. Az MLSZ várhatóan áprilisban elbírálja azt és amennyiben támogathatónak ítéli meg, utalja a támogatást, és akkor kell az önrészt mellé tenni. Így a tervezett beruházás a nyár folyamán
megkezdődhet és az őszre be is fejeződhet.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester javasolta szavazzanak az 1. döntési javaslat szerint a kérelem támogatásáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad a
Gyomaendrődi FC kérelmének, a Magyar Labdarúgó Szövetség által a
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látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program
(tao) keretében meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatának benyújtásához biztosítja az elnyert támogatási összeghez kapcsolódó tényleges önrészt, melynek maximális összege 3 millió forint.
Határidő: azonnal
A következőkben a beruházások megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában, de a Gyomaendrődi FC
használatában lévő sporttelepeken a Magyar Labdarúgó Szövetség
által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények
(labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatának keretein belül az egyesület által tervezett beruházások
megvalósulhassanak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Várfi
András polgármestert a pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2013. év novemberi
és decemberi ülésen tárgyalta a Liget-fürdő területe bővítésének lehetőségét a holták
felé, ahol pihenő, csónakázó hely kerülhetne kialakításra. A testület kérte a Kft.-t, hogy
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 üléseken elhangzott, hogy valaki más is próbál ezen a holtágon csónakázó lehetőséget kialakítani, ezért érdemes lenne felvenni velük a kapcsolatot, és megpróbálni
közösen kialakítani azt.

36. oldal

A Kft. ügyvezetője a decemberi ülésen tájékoztatást adott arról, hogy tárgyalt 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 Képviselő – testületi döntésnek megfelelően a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetője tárgyalt a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztály ügyvezetőjével az együttműködés lehetőségeiről. A tárgyalás során a szakosztály elnöke nem zárkózott el az
együttműködéstől, de a jelenlegi pénzügyi és eszközhelyzete nem teszi lehetővé a
tevékeny együttműködést. A Liget –Fürdő Kft. ügyvezetője megállapítása szerint a
csónakkölcsönző kialakítását és üzemeltetését 2014. évben önkormányzati forrásból
lehet megvalósítani.
A Pénzügyi és a Városfenntartó bizottság egyhangúan javasolja a csónakkölcsönző
kialakítását.
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy az ott lakókkal volt-e erről egyeztetés,
hogy állnak az elképzeléshez.
Marton Dániel képviselő hangsúlyozta, hogy a Pénzügyi bizottság részéről voltak
ellenvélemények erről, annál is inkább mert a 2014 évi költségvetésből kellene ennek
a fedezetét biztosítani. A bizottsági ülésen Ügyvezető úr is elmondta, hogy ő sem
látja rentábilisnak, hogy hosszú távon, olyan módon fenntartható lenne, amiért megérné létrehozni.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a Városfenntartó bizottság kétszer tárgyalta ezt az előterjesztést, és mindkétszer egyhangúan támogatta a csónakkölcsönző
kialakítását. A kétszeri tárgyalásnak az volt az indoka, hogy első alkalommal egyes
képviselők aggodalmukat fejezték ki, hogy nehogy véletlenül egynél több csónakkikötő létesüljön itt Gyomaendrődön, a vizek városában. Sajnos azonban nem lesz csak
egy.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megjegyezte, sok olyan szolgáltatás van, ami nem
rentábilis, de muszáj, hogy legyen ahhoz, hogy tudják bővíteni a turisztikai szolgáltatásokat. A városban többen kölcsönöznek kenukat is, és az sem rentábilis, de az idelátogató vendégeknek muszáj valami plusz szolgáltatást biztosítani. Jelenleg a városban
nincs olyan attrakció, amivel ide lehetne vonzani a vendégeket. A fürdőnek is bővíteni
kell a szolgáltatását, amire a városnak költeni kell.
Arnóczi István János képviselő egyetértett azzal, hogy a szolgáltatások színvonalát,
mennyiségét bővíteni kell. A bővítés viszont nem biztos, hogy az önkormányzat feladata. Erre van a civilszféra, akinek a látványelemeket össze kellene hozni. Példaként
említette Szarvast, ahol civil kezdeményezésre az Arborétumba elkészítették a „mini
Magyarországot” az Arborétummal közösen.
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Nem az önkormányzattól kell elvárni azt, hogy megfinanszírozza a látványosságokat,
hanem aki meg akar belőle élni, annak is áldozni kell rá.
Marton Dániel képviselő reagálva hangsúlyozta, azt azért nem lehet mondani, hogy
Gyomaendrődön nincs attrakció, mert akkor a GYÜSZTÉ-nek sem lenne mit bemutatni. Ezzel az elgondolással nem értett egyet. Véleménye szerint maga a csónakkölcsönző a vendégéjszakák számát nem növeli. Jelenleg is van lehetőség több helyen a
városban csónakkölcsönzésre, ezért nem feltétlen kell térben is kapcsolni a csónakbérlést a fürdő szolgáltatásokhoz, hanem elég azt időben kapcsolni. Egyik nap a fürdőben tölti az idejét a vendég, a másik nap pedig bérel egy kenut, és evez. Nem biztos, hogy az egyébként sem kevés fürdő támogatást tovább kellene duzzasztani.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megemlítette, Szarvas városa igen nagy attrakciókat
készített Szarvason. Elkészítette a vízi szinpadot önkormányzati beruházásból az Arborétumba beengedett egy vállalkozót, aki pályázati pénzből készítette el a fent említett attrakciót. Tudomása szerint most nyertek pályázati pénzt a szabad strandon csónakkölcsönző megvalósítására, a terület rendezésére, pihenőpadok kialakítására. Szintén egy vállalkozó kalandparkot épített az Erzsébet ligetben. Egyetértett, hogy nem
csak az önkormányzatnak kell beruházni, de meg kell teremtenie azokat a feltételeket,
melyek a vállalkozóknak szükségesek egy-egy ilyen attrakció megvalósításához. Itt
Gyomaendrődön két olyan turisztikai attrakció volt, ami nem tudott megvalósulni közel 100 millió Ft értékben az elmúlt két évben.
Arnóczi István János képviselő a 60 millió Ft-os támogatást elég szép összegnek
tartja, amit az önkormányzat évente ad a fürdőnek. Ugyanakkor a közművelődési intézményeink finanszírozását is a város állja. A civil szféra nagyon gyenge kezdeményezéseken kívül nem jelenik meg a turisztikába. A szervezés megvan és a nagy nyomulás arra, hogy lehet a várost belekergetni különböző attrakciók elkészítésébe. Tőkét nem akarnak bele tenni a turisztikába, hanem elvárják, hogy azt az önkormányzat
tegye bele. 30-40 %-ban pedig nekik is bele kellene, hiszen ők akarnak ebből megélni.
Béres János képviselő reagálva emlékeztetett, éppen az önkormányzat volt az, aki
nem járult hozzá annak a turisztikai attrakciónak a megvalósításához, amit egy helyi
vállalkozó pályázati támogatásból szeretett volna létrehozni. Szarvason engedélyeztek
egy ilyet, itt nálunk nem.
Betkó József bizottsági elnök a lakosság hozzáállását illetően elmondta, a Fürdő
ügyvezetője kidolgozta, hogy a csónakkikötő helyének az elfoglalása a lakosság legkisebb zavarásával valósuljon meg. Közlekedés szempontjából a lakosságot nem fogja
zavarni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a városnak a fő húzóágazata a turisztika,
amit az önkormányzat megfelelő mértékben támogat. A maga részéről az egyeztetésről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta, míg a csónakkölcsöző kialakításához tá38. oldal

mogatás nyújtása tárgyú döntési javaslatot annyiban javasolta módosítani, hogy bízzák meg a Pénzügy és a Városfenntartó bizottságokat, hogy dolgozzanak ki egy pályázatot a csónakkölcsönző kialakítására, és lehet, hogy nem is 4 millió Ft-ba fog kerülni, hanem kevesebbe, és nem is azon a helyszínen valósulna meg.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, amikor a csónakkölcsönző ötlete felmerült, akkor az alapötlet a fürdő fejlesztése volt. Ha még is úgy döntenek, hogy megpályáztatják, a helyszínnek adottnak kellene lennie.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint, amennyiben a fürdőt akarják fejleszteni csak ez a helyszín jöhet szóba. Ha pályázatot kívánnak kiírni, akkor bármelyik,
akár több holtágon létesülhetnének ilyen csónakkikötők. Az egyiknek nem kellene
kizárni a másikat.
Nagyné Perjési Anikó képviselő mindenképpen a fürdő fejlesztését javasolta, és a
csónakkölcsönző megvalósításának támogatását a Hantoskerti holtágra. Fölöslegesnek tartotta bármilyen pályázatnak a kiírását. Ha ez olyan rentábilis szolgáltatás lenne,
akkor már biztos lett volna vállalkozó, aki csinálta volna. Csak ebből megélni, egyéb
más szolgáltatáson kívül nem lehet. Csak úgy rentábilis, hogy mellette ott a fürdő és
ez egy pluszszolgáltatás, így tud a kettő meglenni.
Poharelec László képviselő emlékeztetett, ez az elgondolás úgy indult el, hogy hogyan tudnak a fürdő vendégeknek plusz szolgáltatást nyújtani. De ha egyes képviselők úgy gondolják, hogy nem kell, akkor az volt a javaslata, hogy ebbe az évbe már ne
csináljanak semmit, mert úgy is lassan vége a képviselői ciklusnak. Majd a következő
testület csinálja, ahogy jónak látja. Ennek azonban nem híve. Nem olyan beruházást
csinálnának, ami 10-15 évre megpecsételi a város sorsát. Csupán bővítenék a fürdőnek a szolgáltatásait, amit egyes képviselők rossz ötletnek tartanak. Mint ahogy annak
idején rossz ötletnek tartották a kalandpark megépítését is, amit aztán Szarvason
megcsináltak.
Most itt van egy lehetőség, amit le lehet szavazni, utána pedig lehet reklamálni, hogy
miért nem jönnek a fürdőbe. Igen is a fürdőt fejleszteni kell.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint a 4 millió Ft elég jelentős, az amúgy is
tetemes, meg nem térülő fürdőfenntartási támogatást tovább növeli. Ez nem egy
olyan attrakció, ami további plusz vendéget hozna a városba.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint fontos lenne azt is látni, hogy a
csónakkölcsönző üzemeltetése mennyibe fog kerülni a városnak. Ha megint plusz
ráfizetéssel, akkor nehezen lehet majd azt mondani, hogy nem 60 milliót kell a fürdőnek adnunk, hanem 70-80 millió Ft-ot. Itt közpénzekről van szó, amivel úgy kell bánni,
ahogy a közjavát szolgálják.
/ Toldi Balázs alpolgármester kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 10
fő. /
39. oldal

Márjalaki József bizottsági elnök megjegyezte a 2014. évi költségvetési tervezetből
egyértelműen látszik, hogy a fürdő 2014. évi tényleges támogatására nem 60-80 millió Ft, hanem 20 millió támogatás van betervezve.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen Vass Ignác ügyvezető úr
elmondta, hogy esélyük lehet munkahelyteremtő beruházás keretében két fő foglalkoztatására. Ez azt jelentené, hogy 70 % bér+járulék támogatást kapnának a két főre,
akiket két évig kellene tovább foglalkoztatni. Ez 3 millió Ft-ot jelenthet, amennyiben
sikerül a pályázaton nyerniük. Február 25-ig kell a pályázatot benyújtani, amihez már
elkezdték az adatok kigyűjtését. Ez vonatkozik az eszközök beszerzésére is. A munkakör nincs megkötve, csupán a statisztikai létszámot két fővel meg kell, hogy emeljék,
és két éven keresztül tartani. E szerint nyáron ez a két fő dolgozhatna a csónakkikötőbe, télen pedig egyéb munkakörbe.
/ Toldi Balázs alpolgármester visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Vass Ignác ügyvezető megjegyezte, a január 29-én tartott munkáltatói fórumon kiderült, hogy ez a fajta fürdőberuházás nem fér bele a munkahelyteremtő pályázatba, így
ezt saját magunknak kell megoldanunk. Arra van lehetőség, hogy a munkaügyi központtól támogatott személyeket vegyenek fel, de azoknak olyan végzettséggel kell
rendelkezni, amivel csónakot vezethetnek, stb.
Ezt a plusz szolgáltatást azok vennék igénybe, akik bejönnek a fürdőbe, kívülről nem
lehet igénybe venni, de, hogy ezek hányan lesznek, azt most senki nem tudja megmondani. Egy biztos, hogy nyereséget nem fog termelni ez a szolgáltatás, de egy
olyan plusz szolgáltatást nyújtana, ami eddig még a városban sem volt. Hosszabb időt
tölthetnének el a vendégek a fürdőben, hiszen a fürdésen kívül más attrakciót is
igénybe tudnának venni.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, van-e a fürdőnek jelenleg olyan alkalmazottja, aki alkalmas lenne a mentési feladatok ellátásra, ha muszáj lenne.
Vass Ignác ügyvezető válaszolva elmondta, úszómester természetesen van a fürdőnek, ennél a szolgáltatásnál vagy úszómesteri, vagy vízi mentő végzettségű személyre
van szükség. Lehetőség van arra, hogy ezt diákmunkával megoldják, mert azok között
is van, aki rendelkezik ilyen végzettséggel. Beiskolázni ilyen képzésre nem éri meg.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd felkérte a képviselőket szavazzanak
az 1. döntési javaslatról, a tájékoztató elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaendrődi
Liget – fürdő Kft. tájékoztatását a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu
szakosztályával a Hantoskerti holtágra történő csónakkölcsönző kialakításával kapcsolatban történt egyeztetésről.
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a Polgármester az általa tett módosító javaslatról kérte a képviselők
döntését, miszerint bízzák meg a Pénzügyi és a Városfenntartó bizottságot dolgozzanak ki pályázati felhívást a csónakkölcsönző kialakítására, akár a fürdő területére, akár
más területre.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Várfi András polgármester módosító javaslatát, amely szerint bízzák meg a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy
dolgozzon ki pályázati felhívást a csónakkölcsönző kialakítására, akár
a fürdő területére, akár más területre.
Határidő: azonnal
A hozott döntésre figyelemmel a Polgármester az eredetileg beterjesztett 2. döntési
javaslatról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.nek a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakításához szükséges pénzügyi forrást támogatás formájában biztosítja.
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A pénzügyi forrás biztosításának alapja a 2013. decemberi Képviselő – testületei ülésre bemutatott csónakkölcsönző kialakítás költségbecslése.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben meghatározott munkákhoz és eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben meghatározott munkákhoz és eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást 4 020 680 Ft
összegben.
A támogatást a 2014. évi költségvetés terhére kell biztosítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2014.
évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a Hantoskerti holtág felé
történő a csónakkölcsönző kialakításának költségét.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
/Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma
10 fő. /
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közelmúltban megszületett kormányzati
döntések alapján visszatér a megyei önkormányzatok fejlesztési, és forráselosztó szerepe. A bekövetkezett változásoknak és az útügyi biztosi rendszer megszületésének
köszönhetően esély nyílt a 2009-ben megtorpant Gyomaendrőd – Hunya összekötő
út, valamint az ezáltal létjogosultságot nyert, korábban 46-os tehermentesítőként
megtervezett út Téglagyári út és Ipari Park közötti szakaszának kiépítésére.
A projekt elemei:
Téglagyári út megépítése, melynek tervezett hossza 4,9 km.
Gyomaendrőd-Hunya összekötő út kezdő szelvénye a Katona József utcai vasúti átjárón átvezető úthoz csatlakozik, vég szelvénye Hunya külterületén a Mezőberény –
szarvasi összekötő háromszög szintbeli csomóponthoz csatlakozik, teljes hossza
5918,68 m.
Ipari Park – téglagyári út összekötő út kezdő szelvénye szintén a Katona József utcai
vasúti átjárón átvezető külterületi úthoz csatlakozik, a végszelvénye pedig a Sebes
György utcai úthoz csatlakozik. Tervezett hossza 1,6 km.
A három tervdokumentációt a nyertes ajánlattevő Körös Road Kft. fogja elkészíteni
bruttó 10.922.000 Ft összegért.
A beruházás legnagyobb előnye, hogy csökken a városon áthaladó tranzitforgalom.
A beruházás várható eredménye több települést is érint, ezért a megvalósítás érdekében a tervezést és engedélyeztetést követően megalakítható egy „útépítő önkor42. oldal

mányzati társulás”, mely lényegesen nagyobb esélyekkel nyújthat be pályázatot a
megvalósításra. Az engedélyeztetési eljárás teljes költségére valószínűleg max. 1 millió Ft-os keretösszeg elkülönítése elegendő.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek, hogy támogassa a
három tervdokumentáció elkészítését és a tervezéshez, engedélyeztetéshez szükséges bruttó 12.000.000 Ft-ot a 2014. évi költségvetésben biztosítsa.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd – Hunya összekötőút, a Téglagyári út és a Téglagyári út – Ipari Park összekötő út engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését, a tervezéshez és engedélyeztetéshez szükséges
bruttó 12.000.000 Ft-ot a 2014 évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
13. Napirendi pont
Belvíz VIII. pótmunka elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a projekt megvalósítása során a településeken pótmunka igény merült fel. Gyomaendrőd tekintetében felmerült pótmunkák
rövid bemutatása megtörtént a munkálatokra vonatkozó feltételes közbeszerzési
költségek elfogadása során. A közbeszerzővel a szerződés megkötésre került. A pótmunka igény benyújtásához és a támogatási szerződés módosításához a pótmunkákra vonatkozó költségek Képviselő-testületi döntésben történő elfogadása szükséges.
A megtervezett pótmunka becsült költsége nettó 9.050.004 Ft, melyre támogatási
igény kerül benyújtásra az Irányító Hatósághoz. A támogatási igény alapján 90 %-os
támogatási és 10 %-os saját forrásból tevődhet össze a tervezett beruházás költségviselése.
A fentiek alapján a beruházás összköltsége 11.493.505,- Ft, támogatás mértéke
10.344.154,- Ft és a saját forrás mértéke 1.149.351,- Ft.
A négy településre vonatkozó pótmunka igény összege 44.581.198 Ft
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést, és javasolják a pótmunka
költségek elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település együttműködésével a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú "Vízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és
Kétsoprony településeken" című projekt keretén belül pótmunka
igényt kíván benyújtani, mely által a projekt összköltsége
414.695.298,- Ft-ra emelkedik, 373.225.768,- Ft támogatással, 90%
támogatási intenzitással.
2. A projekt Gyomaendrődön a következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:
lét. jegyHrsz.
zék szám
1.
1-6-0 csatorna
2624
2624
2625
2.

3.

4.

5.

6.

7.

utca

tulajdonos

Nagy Sándor utca
Nagy Sándor utca
Katona József utca

Önk.
Önk.
Önk.

2-3-0 csatorna
6158

Fazekasi utca (belterület) Önk.

2-3-3 csatorna
6158
6178

Fazekasi utca
Akác utca páratlan

Önk.
Önk.

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati) Önk.

4-5-0 csatorna
2833
3760/1

anyaggödör
Bánomkerti út 9.
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Önk.
Dajkó László

8.

7-1-0 csatorna
3408
6888
5873
5738

csatorna
közterület
Fő utca
Pollányi utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.

A Gyomaendrődön megvalósuló pótmunka 11.493.505, Ft beruházási
összköltségéből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 10.344.154,- Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként, amelyhez 1.149.351,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Pótmunka összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

11.493.505,- Ft
10.344.154,- Ft
1.149.351,- Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között elkülöníti.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
„Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási öszszegének biztosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a szóban forgó pályázat utófinanszírozott támogatási összegét - Gyomaendrőd
vonatkozásában 35.601,- Ft - biztosítását kéri önkormányzatunktól.
A Pénzügyi bizottság javasolja a kért összeg biztosítását azzal, hogy a Társulás a záró
kifizetés összegének elkülönített pályázati bankszámlára érkeztét követően haladéktalanul gondoskodjon annak visszafizetéséről a pályázatban részt vevő települések
részére.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában javasolta, hogy támogassák a
döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása rendelkezésére bocsájtja a
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 számú, „Körös-szögi Modellértékű
Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című pályázat utófinanszírozott támogatási összegét Gyomaendrőd vonatkozásában 35.601,Ft értékben azzal, hogy a Társulás a záró kifizetés összegének elkülönített pályázati bankszámlára érkeztét követően haladéktalanul gondoskodik annak visszafizetéséről a pályázatban részt vevő települések
részére.
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Várépítő pályázat benyújtása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az elmúlt év végén jelent meg a várépítő
pályázat. A gyermekintézmények által pályázható termékek értéke összesen 7.606.000
Ft+Áfa, ahol a termékeket lehet közvetlenül igényelni, támogatásként elnyerni. Áttekintve a pályázati lehetőséget és a felajánlott termékek listáját, célszerű pályázatot előkészíteni a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium tornaterméhez tartozó fiú
és leányöltözők fém ajtóinak cseréje és az ajtócsere nyomán a falazat helyreállítása
érdekében. Bontási és beépítési munkálatok során jelentkező költségek tekintetében
árajánlatot kértünk a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től. Az ajánlat szerint a munkálatok
elvégzésének költsége összesen 125.054 Ft. Ez magában foglalja a 2 db fém nyílászáró
szerkezet bontását, 2 db műanyag nyílászáró szakszerű beépítését, valamint a vakolatok pótlását az ajtó körül, illetve a diszperziós festékkel történő falfestést. Az elkészített
pályázatokat 2014. február 26-án lehet legkésőbb postára adni.
A Pénzügyi bizottság javasolja a pályázat benyújtását az előterjesztésben leírtak szerint.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Várépítő
Pályázat 2013-2014 c. pályázati kiírás alapján a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Kollégium tornaterméhez tartozó fiú és leány öltözők fém ajtóinak cseréje és az ajtócsere nyomán a falazat helyreállítása érdekében.
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Termékek
elnyerése
esetén
azok
szakszerű
beépítésének/felhasználásának költségét, 125.054 Ft-ot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2014. évi költségvetési rendeletébe beépíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. február 26.
Felelős: Várfi András polgármester
/Arnóczi István János képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
16. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele
Iványi Lajosné képviselő az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Kovács Péterné által vezetett Margaréta Óvoda 2008-ban pályázatot nyújtott be
kompetencia alapú óvodai nevelés beépülése a gyomaendrődi Margaréta Óvoda életébe” címmel, mely pályázaton 7 millió Ft támogatásban részesült. A pályázat szakmai
tartalmának megvalósítására 2009-2010 években került sor, a nevelési intézmény a
kapott támogatással sikeresen elszámolt. A projekt jelenleg fenntartási időszakban
van, mely 2016-ban telik le. A projekt fenntartását a továbbiakban a Gyomaendrődi
Margaréta Nonprofit Kft. nem tudja vállalni, mivel a Kft. jelenleg felszámolás alatt áll,
ezért a jelenlegi óvodaműködtető hatáskörébe lett átadva a projekt fenntartása.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a pályázat átvételét.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Margaréta
Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvételéről szóló tájékoztatóban
foglaltak tudomásul veszi.
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
17. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása valamint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2013. november 20-ai módosítása
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, a társulási megállapodás december 19-i módosítása oka fogyottá vált, mivel azóta volt egy társulási ülés, amibe bekerült az a szövegrész, ami miatt nem fogadták el a december 19-i módosításokkal egységes szerkezetet.
A társulás január 29-én megtartott ülésen az a döntési javaslat született, hogy a törzstőke befizetési arányát a KEOP-1.1.1/2F pályázat által bevitt vagyon alapján kelljen
megfizetni, a szavazati arány is ez alapján kerül meghatározása, ami Gyomaendrőd
esetében 24,91 %. A működési hozzájárulás viszont úgy az igazságos, ha lakosság
szám arányban kerül megfizetésre, hiszen a hulladék mennyisége is szorosan összefügg a lakosok számával. Ugyanakkor a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 számú települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése tárgyú pályázat elbírálása után a bevitt vagyon arányszámait újra át
kell számolni. Ezért a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a működési költségek illetve
a szavazati arányok módosítását mindenképpen újra tárgyalja az új pályázat elbírálásának függvényében, addig pedig - jobb híján - ezek az arányszámok a részt vevő
települések számára a legmegfelelőbbek. (kivéve Gyomaendrődnek). Ezt a határozati
javaslatot a Társulás minden tagja elfogadta, Gyomaendrőd is. Dr. Melis János pedig
megjegyezte, hogy Berkes Zsuzsanna 2014 januárjától aktív munkát végez - szerződés nélkül - az, hogy a Kft. még bejegyzés alatt van, önhibáján kívüli okokra vezethető
vissza. Az ellátott munkaköre igen nagy, engedélyeket kell beszereznie, (nem
Gyomaendrőd, hanem a többi település javára) illetve meg kell teremtenie a kistérségi közszolgáltatás megszervezésének, valamint alvállalkozói szerződések megkötésének feltételeit. Így az ügyvezetői és Felügyelő Bizottsági Tagok bérezése ellen sem
vetett fel egyik település sem további aggályokat.
Az ülésen megszületett az a döntés, melyet Gyomaendrőd várt, és ami miatt
okafogyottá vált a 17. napirendi pont döntési javaslata. E szerint a Társulási Tanács
jogerősen és visszavonhatatlanul utasítja a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a kistérségi szolgáltatókkal az alvállalkozói szerződések előkészítését haladéktalanul kezdje
meg.
A maga részéről aggályosnak tartotta a törzstőke befizetésének arányát, a működési
hozzájárulás pedig több mint 20 millió Ft öt év alatt. Mint ahogy a legutóbbi ülésen is
elmondta, a Kft. ügyvezetője nem Gyomaendrődért fog dolgozni, mi csak azért léptünk be ebbe a Kft-be, mert a pályázat ezt megkívánta. Az ügyvezető 350.000 Ft havi
díját el tudja fogadni abban az esetben, ha a cég beindult és azt meg tudja termelni.
Ugyanakkor ki tudja termelni a működési költségeket is és nem éves befizetésekkel
fogják azt állni a tagönkormányzatok.
A Felügyelő Bizottságban, melynek személye is tagja, nagyban fogja képviselni a költségek leszorítását, és azok alacsonyan tartását. Amennyiben a működési költségeket a
kft nem tudja kitermelni abban az esetben a működési költségek csökkentését fogja
javasolni, amihez majd kérni fogja a képviselő-testület támogatását.
Várfi András polgármester kiegészítésként hangsúlyozta a leglényegesebb az volt,
hogy a tulajdonos utasítsa az ügyvezetőt, hogy az alvállalkozói szerződéseket készítse
elő. Ily módon helyzetbe hozza a mi Gyomaközszolg Kft-ket.
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A szavazati arányokra és a működési költségek arányára pedig kellő előkészítés után
áprilisba fognak visszatérni.
Betkó József érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a Képviselő úr kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Betkó József képviselőt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása valamint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2013. november 20-ai
módosítása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az
összevont napirendi pontról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – Betkó József képviselő nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 2013. december 19-ei egységes szerkezetbe foglalt szövegét elutasítja, a 2013. december 19-ei módosításokat jóváhagyja
az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013.12.19.
1. §
A Társulási Megállapodás II. fejezet 2. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
- „szociális ellátás,
- egészségügyi ellátás,
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- család, gyermek-és ifjúságvédelem,
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
- ingatlan-és vagyongazdálkodás,
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- bel-és csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
- környezet-és természetvédelem,
- hulladékkezelés,
- szennyvíztisztítás és elvezetés,
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
- sportfeladatok,
- állat-és növényegészségügy,
- katasztrófavédelmi feladatok,
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.”
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 7. pontjának szövege törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait /a hatósági feladatok kivételével/ a Szarvasi Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el, a feladatellátásban érintett tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén.)
3. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pont 2. alpontja törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 2. Útellenőri szolgálat működtetése /1988. évi I. tv. 45.§ /1/)
4. §
A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:
2. sz. melléklet
„A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ
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A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
TAGTELEPÜLÉSENKÉNTI FELSOROLÁSA
1. BÉKÉSSZENTANDRÁS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Belső ellenőrzés
2. CSABACSŰD
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
3. HUNYA
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és településfejlesztési feladatokban vesz részt
4. GYOMAENDRŐD
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt
5. KARDOS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Belső ellenőrzés
6. KONDOROS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet,
- Belső ellenőrzés
7. ÖRMÉNYKÚT
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
8. SZARVAS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1.sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet,
- Belső ellenőrzés”
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9. A TÁRSULÁST ALKOTÓ VALAMENNYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZT VESZ
- a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez
kapcsolódó pályázati támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós, nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások megvalósításában, fenntartásában, működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és feladatai
működésében
- szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli
fejlesztésében, szervezésében és működtetésében,
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében
- A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom és
civil fórum szervezésében, fejlesztésében és működtetésében
- Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján
Szarvas, 2013. december 19.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2013. december 19.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának november 20-ai módosításait egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodása
2013. november 20.
- egységes szerkezet A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás létrehozására.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései 2013.
január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI.
törvény módosul, és a Társulás működésére 2013. január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges alkalmazni azzal, hogy az Mötv.
2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési dokumentumainak módosítására.[1]
A megállapodásban résztvevő felek:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Olasz Imréné dr. jegyző[2]
2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester[3]
Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester[4]
Dr. Csorba Csaba jegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
6. Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
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Kasikné Csik Zsuzsanna jegyző
8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Előzmények:
A szarvasi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16. §-a (Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
10. § (Tft.), a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának
rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 2004-ben
megállapodást kötöttek a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásának létrehozására.
A Társulást 2006. január 1. napjával Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nevezték el.
2007-ben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte kiválását a békési kistérségből és csatlakozását a szarvasi kistérséghez.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a 10/2007.(II.21.) és 28/2007.(III.28.) sz.
határozatával a két település számára a befogadó nyilatkozatot kiadta.
A kistérség bővülése és a többcélú társulások működésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a társult települések új társulási megállapodást kötnek, melyben rögzítik, hogy a 2004-ben létrejött többcélú társulás tagsági jogviszonyából folyó jogok és
kötelezettségek maradéktalanul továbbszállnak a jelen megállapodással létrejövő kibővült társulás tagságára.
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 190/2012. (XI.29.) számú
határozatával döntött, hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulását 2013. július
1. napjától „Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás” változatlan névhasználattal átalakítja az Mötv. IV. fejezetének rendelkezéseinek figyelembe vételével, így az Mötv.
87. § alapján, a társulási megállapodásban foglalt önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a tagönkormányzatok polgármesteri és a jegyzői államigazgatási feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulásként a jelenlegi társulást jogfolytonosan működtetik és fenntartják
határozatlan időre, mely Társulás a 2013. június 30. napjáig működő Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás teljes jogutódja.[5]
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I.
Általános rendelkezések
1.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok
neve, székhelye és lakosságszáma[6]:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 063 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 814 fő
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Csabacsűd: 1 917 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Gyomaendrőd: 14 331 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 678 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 688 fő
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 360 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 425 fő[7]
2. A társult települések önkormányzatainak képviselő-testületei a Többcélú Társulást
határozatlan időre hozzák létre.
A Társulás létrehozásáról és a Társulási megállapodás elfogadásáról a képviselőtestületek minősített többséggel hozott határozattal döntenek.
3. A Többcélú Társulás neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Többcélú Társulás).
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4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII.
törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 44 276 fő[8]
5. A Többcélú Társulás székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.[9]
6. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy[10]
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban
rendelkeznek, alapító okiratot (társulási megállapodást) adnak ki.[11]
7.
A Többcélú Társuláson belül három mikrotérség működik.[12]
7.1.Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata (a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
7.2.Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
7.3.Tagjai: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Nevelési- oktatási Intézményfenntartó Társulás
A mikrotérség székhelye: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. [13]
A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön
megállapodásokban rendelkeznek.
8. „A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt[14] választ.[15]
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén
a Társulást az elnök által kijelölt alelnök[16] képviseli.[17]
10. [18][19]
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából két bizottságot,Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és Szociális[20] Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és
egy külső tagból áll.[21]
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12. [22]A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának
megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.[23]
14.[24] A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az éves költségvetését határozattal állapítja meg.
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a
Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá.
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell megtervezni és elszámolni:
- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi támogatásokat,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait,
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a Társulás és az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működéséhez, fejlesztéséhez,
- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt intézményfinanszírozást.
15.[25] A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-366-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000
16.[26] Szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
17[27]. A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (szakfeladat száma, megnevezése):
841126 1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
- szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése,
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
- közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
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- térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési tevékenység.
18.[28] A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő
üzemeltetése, hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható szakfeladat:
680002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
19.[29] A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
II.
A Többcélú Társulás célja és feladatai
1. A Többcélú Társulás célja, hogy
- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat-és együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése és fejlesztése,
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, az ágazati feladatellátás összehangolása, intézményfenntartás,
- területfejlesztés, vidékfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.
2. A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös
céloknak megfelelően, a jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és összehangolják alábbi feladataikat:
- [30]
- szociális ellátás,
- egészségügyi ellátás,
- család, gyermek-és ifjúságvédelem,
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
- helyi közlekedés, helyi közútfenntartás,
- ingatlan-és vagyongazdálkodás,
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- bel-és csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
- környezet-és természetvédelem,
- hulladékkezelés,
- szennyvíztisztítás és elvezetés,
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
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- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
- sportfeladatok,
- állat-és növényegészségügy,
- katasztrófavédelmi feladatok,
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.
3. A Társulás a 2./ pontban felsorolt feladatok közös ellátásáról fokozatosan, a személyi és tárgyi feltételek megteremtésének lehetőségeit keresve gondoskodik, a teljességre törekszik és e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.
4. A Társulás a 2./ pontban rögzített feladatok kistérségi szintű megszervezése során
- szakmai előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- koordináló,
- döntés előkészítő és végrehajtó
tevékenységet folytat.
5. A Többcélú Társulás a kistérségi szinten megszervezett feladatait többféle módon
láthatja el:
- a többcélú társulási megállapodás keretében,
- külön társulási megállapodás keretében,
- a Társulás által fenntartott intézmény útján,
- intézményi vagy intézményfenntartó társulás útján,
- a Társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyike által fenntartott önkormányzati intézmény útján, az adott önkormányzat képviselő-testületével kötött külön megállapodás keretében,
- a városi vagy községi polgármesteri hivatalok útján, külön megállapodás keretében,
- feladat-ellátási szerződés keretében,
- közszolgáltatási szerződés keretében,
- vállalkozási szerződés keretében,
- egyéb (jogszabály által nem tiltott) módon.
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6. A Társulás vagy annak bármely tagja a kistérség közigazgatási határán átnyúló közös feladatellátásra is megállapodást köthet.
7. A Társulás kötelezően ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb
jogszabály hatáskörébe utal.
III.
A Többcélú Társulás részletes feladatai
1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal
látja el.[31]
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
- 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.[32]
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai:
- a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési
Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
- vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
- kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
- a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel,
- megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei, regionális és egyéb
hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel[33]a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
- pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználását,
- közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
- koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
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- a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
- folyamatosan kapcsolatot tart a megyei, regionális és egyéb hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel[34], a regionális fejlesztési ügynökséggel, a
kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,
- véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
- forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához,
- képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
- pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
- megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
- felkérésre[35] véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
- szakmai munkaszervezetet működtethet.
- A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.[36]
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004.
(IX.16) Korm. rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált
képviselője, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 10/D. §-ban felsorolt szervezetek képviselője.
3.

[37]

4.
A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatait az alábbi szervezeti formákban
látja el:
4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező[38] költségvetési

szerv.[39]
Feladatai:[40] - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
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- 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[41].
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe.
4.2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Feladatai: - házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédiai, nevelési tanácsadás és
gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási
területe.[42]
4.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-a
alapján kötött ellátási szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb
módon:[43]
4.3.1. „Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
Az Alapítvány által ellátott feladatok:
- 10. házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
- 10. közösségi ellátás Kondoros, Csabacsűd, Kardos közigazgatási területén
- 10. idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
- 10. fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
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- 10. idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.[44]
4.3.2.
Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.[45][46]
4.3.3.
Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 7.
Az Egyház által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- szenvedélybeteg gondozás
- idősek nappali ellátása
- szenvedélybeteg ellátás
- támogató szolgálat
- támogató szolgálat
- tartós bentlakás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- fogyatékos személyek ellátása
- demens személyek nappali ellátása
- utcai szociális munka
- tanyagondnoki szolgálat
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Hunya, Örménykút, Gyomaendrőd, Szarvas települések közigazgatási területe.[47]
4.4 A Társulás keretén belül a szociális ágazat feladatainak összehangolt ellátása érdekében Szociális Kerekasztal működik. Tagjait a települési önkormányzatok javaslata
alapján a Társulási Tanács választja meg.
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi
sürgősségi ügyelet, valamint a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási
szerződés keretében szervezi meg a Társulás.[48]
5.1 A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09006211, Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés
alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területén.
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5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás van hatályban.
5.3. Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által megbízási szerződés keretében látja el[49].
6. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Szarvasi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrök útján látja el külön Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás alapján.[50]
7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok kivételével) a Szarvasi Polgármesteri Hivatal[51] közreműködésével látja el, a
feladatellátásban érintett tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén[52]
8. [53]
9. A Társulás ingatlan-és vagyongazdálkodási feladatai a Társulás tulajdonában álló
vagyontárgyakra, valamint az önkormányzatok részéről a Társulás használatába (üzemeltetésébe) adott vagyontárgyakra terjednek ki. A feladatot a Szarvasi Polgármesteri
Hivatal[54] és a Társulás által fenntartott intézmények útján látja el.
10. [55]
11. A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem érdekében Közkincs Kerekasztalt működtethet[56]
12. [57]
13. A Társulás kiemelt feladatának tekinti a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok
létesítését és az Európai Unió szervezeteivel való együttműködést. Együttműködési
megállapodás alapján társ-kistérségi kapcsolatot tart fenn Kishegyes Község kistérségével (Szerbia, Vajdaság).
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a kistérség civil szervezeteivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi
Civil Fórum Egyesület munkáját,amely ellátja a kistérségi Civil Egyeztető feladatait
külön megállapodás alapján.[58]
15. [59].
A társult önkormányzatok képviselő-testületei által a Társulásra átruházott hatásköröket a Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza.
Az átruházott hatásköröket a Társulási Tanács tovább nem ruházhatja.
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IV.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban
mondják ki a Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat.
2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott határozata szükséges:
·
a megállapodás jóváhagyásához
·
a megállapodás módosításához
·
a megállapodás megszűntetéséhez
·
a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
·
a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásához.[60]
3. A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.[61]
4. A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.
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.[62], [63]
6. A Társulási Tanács jelen megállapodás VI. 1.13 pontjában meghatározott szavazataránnyal hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a települési
önkormányzatot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
7. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról, megszűntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
8. A Társulás tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni.
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9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási
szerződés szerint osztják fel.
V.
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere
A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.
A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül.
1 A Társulás szervei
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei[64], a Tanács bizottságai.[65]
2 A Társulási Tanács
2.1 A Többcélú Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2.2 A Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, valamint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott önkormányzati feladat-és hatásköröket.
2.3 A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő
polgármesterei.
2.4 A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
2.5 A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása, illetve távolléte esetére a
polgármester helyettesítésének rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg.
A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető teljes jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a felhatalmazó testületi
határozat bemutatását, átadását követően járhat el.
3 Társulás Elnöke (A Társulási Tanács Elnöke)
3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és
két alelnököt[66] választ. Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának lejártáig szól.[67]
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3.2 A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.
4 Társulás alelnökei (A Társulási Tanács alelnökei[68])
4.1.A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából
titkos szavazással alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.2.Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
5 Bizottság
5.1. A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának szervezésére állandó vagy eseti jelleggel hoz létre és működtet munkabizottságot.
5.2. Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó
határozatban a Társulási Tanács határozza meg.
5.3. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a részletszabályokat
külön Ügyrend tartalmazza.
5.4. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács
tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet.
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
létrehozott közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a bizottság tagjai
maguk közül választják meg.[69]
6 A Társulás munkaszervezete[70]
6.1. A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. A Kistérségi Fejlesztési Tanács szervezési és működéssel kapcsolatos feladatait szintén a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. A munkacsoport létrehozásáról és működésének szabályairól a Többcélú Társulás és Szarvas Város Önkormányzata külön megállapodást köt.
6.2. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője gyakorolja.[71]
6.3. A munkavégzést a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 6.1. pontban megjelölt külön megállapodás szabályozza.”
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[72]

8. Mikro-térségi Tanács
8.1. A Mikro-térségi Társulás a Többcélú Társulás azon tagjaiból áll, mely tagok jelen
többcélú társulási megállapodásokon belül, e megállapodás mellékletét képező külön
megállapodással az önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát
vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg.
8.2. A Mikro-térségi Társulási Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok
végzésének koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.[73]
VI.
A Társulási szervek működési szabályai
1. Társulási Tanács működési szabályai
1.1. A Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere
hívja össze és vezeti.
1.2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.
1.3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:
- a tisztségviselők megválasztása,
- a társulás szervei tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.
1.4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
1.5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint felhatalmazott képviselő
útján lehet.
1.6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza
meg.
1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén a kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.[74]
1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulás tagjai egynegyedének – naprendet tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
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- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.[75]
1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.[76]
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv.-nek a képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal az
eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a Társulás tagjainak.[77]
1.11. Minősített többség[78], vagyis a Társulási Tanács jelen lévő tagjai kétharmadának igen szavazata és az igen szavazattal szavazó tagok által képviselt kistérségi lakosságszámának több mint a fele szükséges:
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.[79]
1.12. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés úgy a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselőtestületei külön megállapodást köthetnek.
2.

A Társulás egyéb szerveinek működési szabályai

2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.[80]
2.2. Üléseit az elnök hívja össze.
2.3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi
szavazattal hoznak meg.
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2.4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további
szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza.
VII.
A Társulás tagjának jogai és kötelezettségei
1. A társulás tagjának jogai
1.1. Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének
kialakításában.[81]
1.2. Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.[82]
1.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.
1.4. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
1.5. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben.
1.6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről,
amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.
1.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
1.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
2. A társulás tagjának kötelessége
2.1. A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.
2.2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és
feladatok közös megvalósításában.
2.3. A Társulás határozatainak végrehajtása.
2.4. A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat-, és információszolgáltatás.
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2.5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai
és kötelezettségei [83]
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,
VIII.
A Társulás pénzügyi-,vagyoni alapja
1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás a munkacsoport[84] útján gondoskodik költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, melyet a Társulási Tanács határozattal állapít meg.[85]
2. A Társulás pénzügyi forrásai
A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások, egyéb központi támogatások.[86]
A társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai a Társulás működési költségeihez
és az egyes közösen vállalt feladatok ellátásához.
Kistérségi társulások kötött felhasználású normatív állami támogatása és egyéb költségvetési hozzájárulások.
Pályázati források.
A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.[87]
Rendezvények szervezéséből, kistérségi kiadványok értékesítéséből származó bevételek.
Jogi és természetes személyek, alapítványok támogatásai, felajánlásai.
3. Pénzügyi hozzájárulás
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A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás általános működési költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A számítás alapjául
szolgáló lakosságszám minden évben megegyezik a normatív állami hozzájárulás kiszámításánál figyelembe vett lakosságszámmal.
A munkacsoport[88] keretén belül vagy külön megállapodás alapján ellátott ágazati
és egyéb feladatok költségeihez az önkormányzati hozzájárulás megosztása történhet:
- lakosságarányosan
- az ellátottak arányában
- a feladat ellátását igénylő munkanapok arányában
- ügyiratszámok alapján
- a feladatellátásra jellemző egyéb módon.
amelyet külön megállapodásban rögzíteni kell.
A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét és annak településenkénti megosztását az adott intézmény költségvetése tartalmazza.
Az intézményi és az intézményfenntartó társulások működéséhez szükséges önkormányzati támogatás megosztását az erre vonatkozó társulási megállapodások tartalmazzák.
A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét és a befizetés rendjét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként, költségvetési határozatban. A hozzájárulás összegét a települési önkormányzatok képviselő-testületei saját
költségvetési rendeletükben rögzítik
4.

A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére irányadó eljárás menete:

- A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt követő
30. napon a munkacsoport[89] fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem
teljesítő önkormányzatnak.
- A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési halasztást,
részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indokolással alátámasztva.
- A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következő
ülésén elbírálja, s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére, vagy
elutasítására.
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén a munkacsoport[90] azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető pénzintézetéhez.
5. Forrásgyűjtés, forráskoordináció
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5.1 A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központ, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet.
5.2 Társulási illetve önkormányzati forrást (önerőt) igénylő pályázatok benyújtása a
Tanács jóváhagyó határozata alapján történhet. A határozatban meg kell jelölni az
önerőt biztosító önkormányzatokat és a költségmegosztás rendjét.
6. Vagyoni viszonyok
6.1 A Többcélú Társulás vagyonának köre:
- a Társulás döntéseivel szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett
vagyon
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata, mely
a társulás közös tulajdonát képezi,
- pályázati úton megszervezett vagyon,
- az önkormányzatok részéről a feladatellátásra átadott vagyon
- egyéb vagyon.
6.2 A Többcélú Társulás ingó és ingatlan vagyonát részletesen a munkacsoport[91]
által vezetett vagyonnyilvántartás tartalmazza, amely a Társulás éves mérlegéhez kapcsolódóan évenként leltározásra kerül. A Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel.
6.3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. A vagyonkezelés és
vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulás erre vonatkozó külön szabályzata
tartalmazza.
6.4 Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot[92] hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.[93]
6.5 A Társulás 2004-től 2007. december 31-ig keletkezett vagyona Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút és Szarvas önkormányzatainak közös tulajdonát képezi. A Társulás vagyonnyilvántartásában a 2008. január 1-ét követően keletkező közös vagyont elkülönítetten kell kezelni.
IX.
Kapcsolati és együttműködési rendszer
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1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési
önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival, a Dél-alföldi Régió Többcélú Társulásaival.
2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel,civilekkel.[94]
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel,
intézményekkel.
4. Tájékoztatási kötelezettség:
4.1. A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról a települési önkormányzat képviselő-testületének évente két alkalommal beszámolnak.
4.2. A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési
önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.
5. Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit,
a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, önszerveződő közösségei tájékoztatására.
X.
A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselőtestületi határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad,
- bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
3. A felosztás elvei a következők:
- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
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- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor
az önkormányzatot.
4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése
nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
5. A közös tulajodon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátást nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben külön állapodnak meg.
7. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulásból történő kilépéskor, illetve a Társulás 3 éven belüli megszűnése esetén a Társulás által elnyert állami
támogatások visszafizetéséről gondoskodnak. Tudomásul veszik, hogy a kilépő önkormányzatra –lakosságszám szerint- jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal
növelten kell a központi költségvetésnek megfizetni.
8. Adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén támogatással létrehozott vagyon – a felek eltérő megállapodásának hiányában - a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.
9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a távozó tag által a Társulásba vitt vagyonával kell elszámolni. Annak kiadására a távozó tag csak abban az esetben jogosult, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ellenkező esetben a
Társulás volt tagját a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti meg.
10. Amennyiben a távozó tag a Társulás közös beruházásában vesz részt, a kilépés
nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz a
szükséges önkormányzati hozzájárulást ne fizesse meg, kivéve, ha azt a Társulásban
maradó önkormányzatok átvállalják.
11. A Társulásból távozó tag köteles a társulási célok megvalósításához elnyert támogatások reá jutó részét visszafizetni, ha a kilépés a támogatásra irányuló pályázat benyújtásától számított 3 éven belül történik és a pályázati kiírás vagy támogatási szerződés ezt tartalmazza.
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XI.[95]
A Társulás által alapított gazdasági társaság
1. Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban
Társaság) hoz létre, az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi
területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának
biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges követelmény.
2. A Társulás, mint Alapító 2013. november 15-én létrehozta a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban Társaság),
melynek székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
3. A Társaság alapítói jogkörével kapcsolatos döntésekben a Társulás a 4. mellékletben meghatározott eljárási rend szerint és az abban meghatározott szavazati arányok
mellett hoz döntést.
Záró rendelkezések
1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor
hatályos jogszabályok, így különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései 2013.
január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI.
Törvény módosításul, és a Társulás működésére 2013. január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges alkalmazni azzal, hogy az
Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a Társulás és működési dokumentumainak módosítására és azok hatályba léptetésére
2) A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési
önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, az abban foglalt időpontban válik hatályossá. Az önkormányzatok jelen megállapodásban foglaltak szerint kötelesek saját Szervezeti és Működési Szabályzataikat módosítani.
3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
- A társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke
(1. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
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(2. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás saját intézményeinek felsorolása
(3.sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
- a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások.
4) A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.
5) Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
6) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
7) Jelen megállapodás 2008. január 1-vel lép hatályba és ezzel egy időben a Szarvasi
Kistérség Többcélú Társulásának 2004. évi megalakulásáról szóló megállapodás hatályát veszti.
8) Jelen Társulási Megállapodás összesen 26 számozott oldalból, valamint a jelen
fejezet 3. pontjában felsorolt mellékletekből áll.
Szarvas, 2007. november 29.
Babák Mihály s.k.
Társulási Tanács elnök

Mihaleczné Kovács Mária s.k.
Kistérségi irodavezető

Záradék:
A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a 177/2013. (XI.20.) számú
határozata alapján 2013. november 20. napján megtörtént.
Szarvas, 2013. november 20.
Dr. Melis János
Szarvas Város Jegyzője
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1. sz. melléklet
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásához
Átruházott hatáskörök jegyzéke
A Társulást alkotó települések önkormányzatainak Képviselő-testületei az alábbi hatáskörben ruházzák át a Társulási Tanácsra.
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1.
Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
(1993. évi III. tv. 64 §, 65 §, 65/C §)[96]
2.
Útellenőri szolgálat működtetése (1988. évi I. tv. 45.§ /1)
3.
Helyi utak forgalomszabályozása (20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet)
4.
Gyermekjóléti szolgálat működtetése (1997. évi XXXI. Tv. 104.§)
II. Szarvas, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1. Szociális alapfeladatok ellátása (1993. évi III. tv 59.§ - 65/F.§ -ig)
2. Szociális szakosított feladatok ellátása (1993. évi III. tv. 66.§ - 92/C.§ -ig)
III. Valamennyi település önkormányzata részéről:
1. Központi ügyeleti szolgálat működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§)
Szarvas, 2008. február 25.

Babák Mihály sk.
elnök

Mihaleczné Kovács Mária sk.
kistérségi irodavezető

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
1. sz. mellékletének kiegészítése
Átruházott hatáskörök jegyzéke
Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos, Hunya települések önkormányzatai a KEOP 7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósítását, és a
társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető szervezet létrehozását követően az
alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:
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Feladat/Hatáskörök

Jogszabály

Hulladéklerakó üzemeltetőjeként a
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályai szerint jár el.

20/2006. (IY.5.) KvVM rendelet

Kötelezően ellátandó közszolgálta- 2000. évi XLIII. tv. 21.§ (1)
tásként az ingatlantulajdonosoknál
keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A közszolgáltatás kiterjed:
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (3) a)
- a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben,
a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék elhelyezés céljából
történő rendszeres elszállítására. (A
hatáskör átruházás nem vonatkozik a
települési folyékony hulladék szállítására, tárolására és ártalmatlanítására.)
A közszolgáltatás kiterjedhet begyűj- 2000. évi XLIII. tv. 21.§ (4)
tőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok,
átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.), telepek létesítésére és
működtetésére is.
Szerződést köthet a gyártó meghatá- 2000. évi XLIII. tv. 22.§ (3)
rozott visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok települési hulladékból történő szelektív begyűjtésére
vagy válogatására.
A közszolgáltatói szerződést csak
2000. évi XLIII. tv. 28.§ (5) - (6)
akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
- a közszolgáltatás ellátása során a
környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó ha79. oldal

tósági határozat előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,
- a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan
megsértette
A felmondási idő legalább hat hónap.
A közszolgáltatási szerződés felmon- 2000. évi XLIII. tv. 28.§ (7)
dása esetén haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról.
Illetékességi területére - az országos 2000. évi XLIII. tv. 35.§ (1)
és a területi hulladékgazdálkodási
tervben foglalt célokkal, feladatokkal
összhangban - hulladékgazdálkodási
tervet dolgoz ki.
A hulladékgazdálkodási terveknek
2000. évi XLIII, tv. 37.§ (4)
tartalmazniuk kell különösen:
- a keletkező, hasznosítandó vagy
ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét,
- a hulladékkezeléssel kapcsolatos
alapvető műszaki követelményeket,
- az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket,
- a hulladékok kezelésérc alkalmas
kezelőtelepeket és létesítményeket, a
kezelésre felhatalmazott vállalkozásokat,
- az elérendő hulladékgazdálkodási
célokat,
- a kijelölt célok elérését, illetve
megvalósítását szolgáló cselekvési
programot: a hulladékok kezelésének
(begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és
hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását,
végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges
80. oldal

eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások,
berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült
költségeit.
A csomagolási hulladékokra és a ve- 2000. évi XLIII. tv. 37.§ (5)
szélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön
tervben kell meghatározni.
A hulladékgazdálkodási tervek előké- 2000. évi XLIII. tv. 36.§ (2)
szítésébe a külön jogszabályban
meghatározott szervezetek vagy érdekképviseleti szerveik bevonása kötelező.
A hulladékgazdálkodási terveket hat 2000. évi XLIII. tv. 37.§ (1)
évre készítik el, és kétévente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a
Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó
környezetvédelmi programban, a
terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési
dokumentumokban foglaltakkal
összhangban kell kialakítani.
Gondoskodik a tervben meghatáro- 2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
zottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról,
figyelemmel kíséri a tervekben foglalt
feladatok megoldását.
A tervet a 2000. évi XLIII. törvény 37.§ 2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
(1) bekezdés szerinti beszámoló öszszeállításával egyidejűleg felül kell
vizsgálni, és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat eredményéről, a
tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységről tájékoztatni kell a lakosságot.
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A hulladékgazdálkodási tervekben 2000. évi XLIII. tv. 50.§ (2)
meghatározottak teljesüléséről szóló
beszámolókban teszi közzé a területén keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét,
a hulladékkezelő létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek
környezeti hatásait bemutató információkat.
Külön jogszabályokban meghatáro- 2000. évi XLIII. tv. 52.§ (2)
zott módon és tartalommal köteles a
környezetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.
A hulladékgazdálkodási terv szerke- 126/2003. (VIII. 15.) korm. rend. 2.§
zeti felépítésekor és a tartalmi elemek meghatározásakor figyelembe
veszi a 126/2003. (VIII. 15.) korm.
rendelet 1. számít mellékletében foglalt előírásokat.
Díjmentes tájékoztatási kérhet a hul- 126/2003. (VIII. 15.) korm. rend. 4.§
ladékgazdálkodási terv tervezéséhez
szükséges, a közigazgatási szervek
rendelkezésére álló adatokról és információkról.
Közös helyi hulladékgazdálkodási
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
terv esetén
10.§
a) az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módját településenként kell
meghatározni, illetve
b) a 126/2003. (VIII. 15.) korm.
rendelet 9.§-ban meghatározott
szervesanyag-tartalom csökkentést a
közös hulladéklerakóban kell teljesíteni
A közszolgáltatási szerződésben a
224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 12.§
közszolgáltató kötelességeként kell (1) a)- i)
meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és
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teljes körű ellátását
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság
szerinti teljesítését
c)
a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges mennyiségű és minőségű
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazását
d) a közszolgáltatás folyamatos,
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését
e)
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-testülete által
kijelölt helyek és létesítmények
igénybevételét
f)
a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről
és az alkalmazás tapasztalatairól az
önkormányzat képviselő-testületének
történő legalább évenkénti egyszeri
tájékoztatást
g)
a közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott
nyilvántartási rendszer működtetését
h) a fogyasztók számára könnyen
hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését
i)
a fogyasztói kifogások és észrevételek
elintézési rendjének megállapítását
A közszolgáltatási szerződésben az 224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 12.§
önkormányzat kötelességeként kell (2) a) - e)
meghatározni
a) a közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatását, a Hgt. 23.§-ának g)
pontjára tekintettel
b) a közszolgáltatás körébe tarto83. oldal

zó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló
helyek és létesítmények kijelölését
e) a közszolgáltató kizárólagos
közszolgáltatási jogának biztosítását
a 224/2004. (VII. 22.) korm. rendelet
3.§ (1) bekezdésének a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
A közszolgáltatási szerződésben meg 224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 13.§
kell határozni a közszolgáltatás fi(1)
nanszírozásának elveit és módszereit.
Az önkormányzatnak a közszolgálta- 224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 13.§
tás finanszírozásában vállalt kötele- (2)
zettsége esetén a közszolgáltatási
szerződésben meg kell határozni a
kötelezettség teljesítésének feltételeit és biztosítékait.
A közszolgáltatási szerződés tartal- 224/2004, (VII. 22.) korm. rend. 13.§
mazza a közszolgáltatás díjának
(3)
megállapítására és beszerzésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a
szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj
megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.
A közszolgáltatási szerződésnek tar- 224/2004, (VII. 22.) korm. rend. 13.§
talmaznia kell az igazolt díjhátralék (4)
kiegyenlítésére vonatkozó eljárást.
Ha a közszolgáltatási szerződés
224/2004. (VII. 22.) korm. rend. 15.§
megkötését követően alkotott jog- (2)
szabály a közszolgáltatási szerződés
tartalmi elemeit így változtatja meg,
hogy az valamelyik szerződő fél lé84. oldal

nyeges és jogos érdekeit sérti, a
szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

Szarvas, 2010. február 26.
Brlás János sk.
elnök

Mihaleczné Kovács Mária sk.
kistérségi irodavezető

2. sz. melléklet[97]
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásához
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása
1. Békésszentandrás
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
2. Csabacsűd
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
3. Hunya
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és településfejlesztési feladatokban vesz részt
4. Gyomaendrőd
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt
5. Kardos
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
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6. Kondoros
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Útügyi feladatok,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet,
- Belső ellenőrzés
7. Örménykút
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
8. Szarvas
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1.sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet,
- Útügyi feladatok
- Belső ellenőrzés
9. A Társulást alkotó valamennyi település önkormányzata részt vesz
- a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez kapcsolódó pályázati támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós,
nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások megvalósításában, fenntartásában,
működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és feladatai működésében
- szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli
fejlesztésében, szervezésében és működtetésében,
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében
- A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom
és civil fórum szervezésében, fejlesztésében és működtetésében
- Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján
Szarvas, 2012. december 21.
Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke
3. sz. melléklet[98]
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása saját intézményeinek felsorolása
1. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.)
2. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 56-58.)
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3. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.)
Szarvas, 2012. december 21.
Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke
4. számú melléklet[99]
A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének eljárásrendje
1. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítójának képviselője Brlás János a Társulás elnöke
2. Az alapításhoz szükséges törzstőke rendelkezésre bocsájtását a tagtelepülések
2013. évi lakosságarányosan teljesítik az alábbi megosztásban:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata

32,43 %
38,50 %
8,67 %
4,33 %
12,09 %
1,53 %
1,51 %
0,94 %
100,00 %

3. A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a 2013.
évi lakosságarányosan teljesítik a 2. pont szerint.
4. A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú pályázat kapcsán megvalósuló vagyon
településenkénti hányada alapján történik. Azon települések, melyek a pályázatban
nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg az alábbiak szerint:
Vagyon településenkénti hányada
Békésszentandrás Nagyközség Önkormány- 0 %
zata
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Település által képviselt szavazatok száma
1

Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:

0%
0%
0,23 %
24,91 %
0,46 %
37,23 %
37,18 %
100 %

1
1
2
248
5
371
371
1000

Szarvas, 2013. november 20.
Brlás János s. k.
Társulási Tanács elnöke

[1] Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[2] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[3] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[4] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[5] Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[6] Módosította 43/2011. (III.23) sz. határozat
[7] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[8] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[9] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[10] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[11] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[12] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[13] Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[14] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[15] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[16] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[17] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[18] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[19] Hatályon kívül helyezte a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[20] Módosította 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[21] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[22] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[23] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[24] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[25] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[26] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[27] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[28] Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[29] Kiegészítette 56/2012. (III.27.) sz. határozat
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[30] Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat
[31] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[32] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[33] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[34] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[35] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[36] Módosítva: 2008. június 26.
[37] Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat
[38] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[39] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[40] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[41] Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat
[42] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[43] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[44] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[45] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[46] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[47] Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[48] Módosította a 99/2011. (VIII.03.) sz. határozat
[49] Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat
[50] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[51] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[52] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[53] Törölte 56/2012. (III.27.) sz. határozat
[54] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[55] Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[56] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[57] Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[58] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[59] Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[60] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
[61] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[62] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[63] Módosította ___/2013. (X.15.) sz. határozat
[64] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[65] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.től.
[66] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[67] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[68] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[69] Kiegészítette az 56/2012. (III.27.) sz. határozat
[70] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[71] Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat
[72] Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[73] Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat
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[74] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[75] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[76] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[77] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[78] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[79] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[80] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[81] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[82] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[83] Beiktatta a __/2013. (X.15.) sz. határozat
[84] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[85] Módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[86] Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[87] Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat
[88] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[89] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[90] Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[91] Módosította a 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.
[92] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[93] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[94] Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
[95] Beiktatta a Társulási Tanács 177/2013. (XI.20.) sz. határozat
[96] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[97] Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat
[98] Beiktatta a Társulási Tanács 218/2012. (XII. 21.) sz. határozata
[99] Beiktatta a Társulási Tanács 177/2013. (XI.20.) sz. határozat
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Az Alföldvíz Zrt. 2014 évi rekonstrukciós terve
Betkó József bizottsági elnök elmondta, korábbi Képviselő-testületi döntés alapján
az Alföldvíz Zrt-től származó többlet bérleti díj terhére nem végezhető rekonstrukciós
terv szerinti felújítási munka a település ivóvíz és szennyvíz hálózatán, mivel a bérleti
díj a szennyvíztisztító telep fejlesztésének sajátforrásául szolgál. Mindazon által az
önkormányzat és a szolgáltató között fennálló üzemeltetési szerződés értelmében a
szolgáltatónak minden év végén meg kell küldeni a településre vonatkozó rekonstrukciós javaslatát, melyet az előterjesztők kérnek, hogy a Képviselő-testület tekintsen
tájékoztatónak, mivel a munkálatok elvégzéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre.
A Városfenntartó bizottság ülésén felmerült, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyek a
szennyvízhálózat rekonstrukciós terveiben szerepel hamarabb terjesztette volna be az
Alföldvíz Zrt. akkor azokat valószínűleg be lehetett volna építeni a szennyvíz beruházásba.
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Javasolta a képviselő-testületnek a döntési javaslat szerint dönteni.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az Alföldvíz
Zrt által benyújtott 2014 évi rekonstrukciós tervről szóló beszámolót,
továbbá dönt arról, hogy fedezet hiányában 2014 évben
Gyomaendrőd Város területén rekonstrukciós terv szerinti felújítás
nem végezhető.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
Kossuth Lajos utca 50. szám alatti ingatlan bérbeadása
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, amely szerint Varga József helyi vállalkozó a vállalkozását akarja bővíteni, és munkahelyteremtő támogatásra
kíván pályázatot benyújtani, melynek határideje február 14. A vállalkozása bővítéséhez
nem rendelkezik megfelelő nagyságú ingatlannal, ezért sikeres pályázat esetén bérbe
akarja venni a Kossuth Lajos utca 50. szám alatti volt könyvtár ingatlant.
A volt könyvtár ingatlant a testület forgalomképessé minősítette, árverésen meghirdette értékesítésre, de a hirdetésekre nem volt jelentkező.
A testület hozzájárulása esetén az ingatlan bérbeadása a hatályos vagyonrendeletünk
alapján forgalomképes üzleti vagyonra vonatkozó rendelkezések szerint történik.
Mivel a kérelmező sikeres pályázat esetén kívánja bérbe venni az ingatlant ezért az
előterjesztés szerinti javaslat az, hogy a Képviselő – testület nyilatkozatot adjon ki a
bérbeadás szándékáról. Amennyiben a Varga József munkahelyteremtő pályázata nyer,
akkor a fent hivatkozott vagyonrendelet alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bérbeadja az ingatlant.
A Pénzügyi bizottság támogatja az ingatlan bérbeadását, de azt megelőzően további
tárgyalásokat tart szükségesnek a bérleti szerződés megkötése előtt.
Poharelec László képviselő megjegyezte a kérelmező ezt a nyilatkozatot egy pályázathoz kívánja felhasználni. Elegendő lesz, ha az csak annyiról szól, hogy az önkormányzat bérbe adja részére az ingatlant? Azt, hogy mikortól, meddig és mennyiért
nem kell, hogy tartalmazza? Véleménye szerint Varga úrnak egy előszerződésre lenne
szüksége, - ismeretei szerint ezt írja elő a pályázati felhívás-, amibe legalább három
évre oda adjuk részére az ingatlant. Ha az összeget nem is, de az időpontot most meg
kellene határoznunk.
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Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta a testület pozitívan fog hozzá állni a
bérlethez, hiszen az épület állaga erősen romlik, a bérletbe adással viszont az állagmegóvási munkák is elvégzésre kerülnek majd. Varga úr kérelméből egyébként nem
derül ki, hogy mennyi időre, és mennyiért kéri az épületet. Ha a most jelenlévő Varga
úr nyilatkozik erről, akkor a testület annak megfelelően tudja meghozni a határozatát.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a Képviselő úr által felvetett problémát az előkészítők és a bizottság is észlelte. A benyújtott kérelemből viszont csak a bérleti szándékot lehet megállapítani. Varga úrral történt egyeztetéskor elhangzott részéről, hogy
munkahelyteremtéshez kapcsolódik ez az elképzelése, melyre pályázatot kíván benyújtani a munkaügyi központhoz.
A vagyonrendelet rendelkezése szerint egy éven belüli bérbeadásról a testület döntése
nélkül a polgármester dönthet. Amennyiben a pályázat megvalósul, úgy az egy éven
belüli bérleti szerződés megkötésére a polgármester jogosulttá válik. Ezen egy év alatt
elő lehet készíteni azokat a feltételeket, amelyekre a Pénzügyi bizottság felhívta a testület figyelmét. Az előszerződés megkötésének sincs semmi akadálya, viszont azt látni
kell, hogy a vagyonrendelet szerint a határozatlan idejű bérleti szerződésre muszáj lefolytatni a versenyeztetési eljárást. Ebben az esetbe Varga úr, ha pályázaton támogatást nyer, úgy, mint előhaszonbérlő fog részt venni az eljáráson, ami az ár meghatározásnál annyit jelent, hogy ha lesz érvényes pályázó, akkor ő az előszerződés alapján
jogosult tovább folytatni a bérletet. Ez a konstrukció annyi lehetőséget biztosít a feleknek, hogy a tárgyalásokat le tudják folytatni, és Varga úr is meg tudja ejteni a pályázat
benyújtását. Ezt követően az ár kérdésében a hatályos önkormányzati rendelet szerint
kell majd eljárni.
Varga József kérelmező hangsúlyozta, öt évre szeretné az épületet bérelni, de e közben szeretné azt megvásárolni. A munkahelyteremtésre benyújtandó pályázat minimum három éves bérletet ír elő arra az épületre ahol foglalkoztatni kívánja a dolgozókat. Ugyanakkor a bérlet időtartamát, és a bérleti díj összegét is meg kell határozni.
Előszerződést szeretne kötni az önkormányzattal, hogy sikeres pályázat esetén öt évig
szeretné bérelni az ingatlant az önkormányzattól.
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, tudomása szerint a pályázatban fel kell tüntetni, hogy milyen telephelyen történik a megvalósítás. Valószínűleg a bérleti szerződésnek a pályázat mögött ott kell lenni. A testületnek olyan döntést kell hozni, amiben
vagy határozott, vagy határozatlan bérleti szerződés szerepel, mert egyébként nem
lesz benyújtható a pályázat.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a döntési javaslat megfelel a célkitűzésnek. Az előszerződést létre fogja hozni és megköti az önkormányzat, azzal, hogy a helyi vagyonrendeletben és a vagyontörvényben meghatározott eljárási rendet le kell
folytatni. Semmi akadálya annak, hogy a polgármester egy határozott idejű bérleti
szerződést kössön, amiben a felek rendezik a további időszakkal kapcsolatos eljárási
rendet és azt, hogy hogyan fogják meghosszabbítani ezt a szerződést.
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Poharelec László képviselő hangsúlyozta az előszerződésbe benne kell legyen, hogy
három év, mint ahogy azt a pályázat előírja.
Dr. Csorba Csaba jegyző a döntési javaslatot annyiban javasolta kiegészíteni, hogy a
testület megbízza a polgármestert az előszerződés megkötésével, olyan tartalommal,
hogy az feleljen meg a munkahelyteremtő beruházásra kiírt pályázat célkitűzéseinek.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal. Felkérte a képviselőket ennek
figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete kijelenti, hogy amennyiben
Varga József (Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 2. szám) sikeresen pályázik
munkahelyteremtő támogatásra, akkor bérbe adja részére a
Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 50. szám alatti ingatlant Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet forgalomképes üzleti vagyonra vonatkozó rendelkezései szerint.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete megbízza Várfi András
polgármestert, hogy kössön előszerződést Varga Józseffel, olyan tartalommal, hogy az feleljen meg a munkahelyteremtő támogatásra kiírt pályázat célkitűzéseinek.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
20. Napirendi pont
Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti lakások kezelésbe adása
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a szolgálati és szociális lakásokat szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezeli. A Magtárlaposi u. 1-3. sz.
alatti lakások kezelésére külön szerződés megkötését javasolja a Városfenntartó bizottság a döntési javaslatban szereplő kezelési szerződés-tervezet alapján.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3. szám alatt lévő 5 db szolgálati bérlakás kezelői jogát az alábbi
kezelési szerződés szerint szabályozza.
KEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124. képviseli: Várfi András polgármester)
másrészről a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. képviseli: Fekete József ügyvezető) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
1./
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3.
szám alatti az alábbiakban részleletezett szolgálati bérlakások folyamatos kezelését a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. látja el jelen szerződés aláírásnak napjától.
Lakás jelölése

Alapterülete

I.
Lakás: 80,79 m2 + 13 m2 terasz + 18 m2
földszint+garázs, bal ol- garázs
dali
II.
Lakás: 80,32 m2 + 17 m2 terasz + 18 m2
földszint+garázs,
jobb garázs
oldali
III.
Lakás: 68,37 m2 + 7 m2 erkély
emelet bal oldali
IV.
Lakás: 56,94 m2 + 7 m2 erkély
emelet középső
V.
Lakás: 72,03 m2 + 8 m2 erkély
emelet középső
2./
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására
a bérlő kiválasztására, a bérleti szerződés megkötésére, és megszűnésének megállapítására az Önkormányzat Képviselő-testülete, amennyiben jogkörét szervére átruházza, úgy a rendeletében meghatározott szerve jogosult.
3./
Szerződő felek rögzítik, hogy a folyamatos kezelési kötelezettség keretében
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles az alábbi feladatokat ellátni:
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a) Üzemeltetési feladatok:
A Kft valamennyi lakás üzemeltetésével kapcsolatban mindennemű feladatot végez,
vagy elvégeztet,
- az üresen álló lakások rendszeres ellenőrzése ezek bérbeadásig terjedően,
- a bérleti szerződés megkötését követően a lakás birtokbaadása, azok rendszeres és
folyamatos ellenőrzése, évente egy alkalommal a Közös Önkormányzati Hivatal lakásgazdálkodási ügyintézőjének részvételével,
- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a lakás birtokba visszavétele,
- évente karbantartási, felújítási terv készítése,
- beszámoló készítése a karbantartási, felújítási terv végrehajtásáról.
b.) Karbantartási feladatok:
A Kft. gondoskodik az épület központi berendezései állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelőző és javítási
munkák elvégzéséről.
c.) Gyorsjavító tevékenység:
A Kft. az épület, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási
és cserekötelezettsége körében az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzéséről gondoskodik.
d.) Tervezhető, ill. nem tervezhető karbantartási felújítási, pótlási és cserekötelezettség körébe tartozó munkák elvégzése.
4./
Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások átadás - átvételéről külön jegyzőkönyvet
vesznek fel. Szerződő felek rögzítik, hogy a II. jelű lakás 2013. december 1. napjával
kiutalásra került, a birtokbaadás 2013. december 2. napján megtörtént. A többi lakás
első bérleti jogviszonyának megkötésére jelen szerződés megkötését követően kerül
sor.
Szerződő felek külön és kifejezetten rögzítik, hogy a lakások vonatkozásában a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a lakások állagát, állapotát fokozott gondossággal
szem előtt tartva ellenőrizni. Köteles ezen ingatlanok vonatkozásában az általa észlelt
vagy bérlők által jelzett minden - a rendeltetésszerű használat során jelentkező - minőségi kifogást, a tulajdonossal haladéktalanul közölni.
Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások illetve garázsok ellenőrzése, karbantartása
során észlelt hibák, hiányosságok vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. külön
nyilvántartást is köteles vezetni. Ezen nyilvántartásnak kötelezően tartalmaznia kell az
ellenőrzések időpontját, az észlelt hiányosságokat, minőségi kifogásokat, valamint az
ellenőrzést végző és bejegyzést készítő személyi adatait.
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Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a lakások és garázsok vonatkozásában szükség szerint, a lakók jelzései alapján, de legalább negyedévente 1 alkalommal köteles ellenőrző bejárását megtartani és azt a fentebb hivatkozott külön nyilvántartásba bejegyezni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat megkeresésére a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. köteles a betekintést megbízó részére lehetővé tenni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves felülvizsgálatának kötelezettsége a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a lakások és garázsok bejárási és ellenőrzési
kötelezettségeinek elmaradásából eredő károk megtérítéséért a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. tartozik felelősséggel és köteles az esetleges mulasztásából eredő károk
megtérítésére.
5./ A kezelői jog keretében elvégzett munkák ellentételezésének, illetve a munkavégzés engedélyezésének eljárási rendje.
5.1. A Kft. az elvégzendő munkákról köteles helyszíni felmérést készíteni, melyen részt
vesz a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályának ügyintézője.
5.2. A helyszíni felmérést követően a Kft. elkészíti az árajánlatot munkanemek szerint
anyag és munkadíj megbontásban, melyet be kell nyújtani elbírálásra és jóváhagyásra
a bérbeadónak.
5.3. A Kft. a bérbeadó által kibocsátott megrendelő alapján kezdheti meg az elvégzendő munkákat.
5.4. A Kft. által elvégzett munkákat a helyszínen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályának ügyintézője ellenőrzi, a teljesítést igazolja.
5.5. A Kft. a teljesítés igazolását követően nyújthatja be a számlát a bérbeadó részére.
6./ Szerződő felek rögzítik, hogy az épület építési munkáit Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízása alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte el.
A számlázott költségek között nem szerepelhetnek olyan tételek, amelyek a Kft. által
elvégezett építési munkáinak szavatossági és garanciális teljesítési kötelezettség körébe tartoznak.
7./ Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy azt a
megbízott nem a megbízó pedig bármikor, indokolás nélkül felmondhatja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.29.) önkormányzati rendelete, a lakások és helyiségek bérletéről szóló
1993. évi LXXVIII. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Gyomaendrőd, 2014. február ….
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Fekete József
ügyvezető

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
21. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
Iványi Lajosné képviselő elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott szempontrendszer alapján elkészítette a 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló beszámolóját – az előterjesztés mellékletet képezi - és kéri
a Képviselő-testületet szíveskedjen azt megtárgyalni és elfogadni.
Poharelec László képviselő nem javasolta a beszámoló elfogadását. Utasítsák az ügyvezetőt, hogy a feltárt problémákra tett intézkedésekről számoljon be, és azt követően fogadja azt el a testület. Számára nem fogadható el, hogy egy 10-12 éves épületnél közel 10 millió Ft-ot kelljen költeni egy tető felújításra, úgy hogy nincs tételes
költségfelmérés. Ezt az aggályát a bizottsági ülésen is elmondta, ugyanakkor felvetette a műszaki ellenőr és a tervező felelősségét is. Egy 10 éves épületénél nem lehet
arra hivatkozni, hogy a szennyvízelvezető cső olyan kisméretű, hogy azt bontás nélkül
nem lehet kitakarítani. Itt csak valami tervezési vagy kivitelezési problémáról lehet
szó.
Az ügyvezető úr olyan beszámolót terjesszen a testület elé, ami konkrétan tartalmazza, hogy a feltárt problémákat hogyan lehet orvosolni.
Várfi András polgármester véleménye szerint a mostani beszámolót a képviselő úr
által elmondott kiegészítéssel el lehet fogadni.
Béres János képviselő megjegyezte, a cserép gyártójával kell felvenni a kapcsolatot
és amennyiben garanciális időn belül van, akkor adjanak cserepet, ha az a probléma.
A közel 10 millió Ft nagyon magas összeg.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a beszámoló tényszerű a kezelési feladatok ellátásáról. A jövőre vonatkozóan valóban felül kell vizsgálni a beállított költségeket, azokat nem szabad elfogadni. A tervező és a műszaki ellenőr, Novodomszky Pál
járt kint a helyszínen, megnézte a tető szerkezetét, a cserép típusát és álláspontja szerint is irreális a 7 millió Ft+Áfa tetőjavítási költség. Az ügyvezetőt arra kell utasítani,
hogy mutassa be ezen feladatok ellátásának költségvonzatát és tegyen részletes kimutatást, hogy mit kell a kezelői feladatokon belül ellátni és azok mennyibe kerülnek.
Ez nem a mázas cserép, tehát lényegesen kevesebb cserép cseréjéről lehet szó.
Ezzel az utasítással minden további nélkül el lehet fogadni a beszámolót.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester javasolta, hogy elsőként szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozat alapján elfogadja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester az elhangzott vélemények alapján javasolta
határozatban rögzíteni, miszerint utasítsák Fekete József ügyvezetőt, hogy a
februári ülésre számoljon be a 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
készített beszámolóban feltárt problémákra tett intézkedésekről, mutassa be
ezen feladatok ellátásának költségvonzatát, mit kell a kezelői feladatokon belül ellátni és azok mennyibe kerülnek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Fekete Józsefet a
Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjét, hogy a februári képviselőtestületi ülésre számoljon be a 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóban feltárt problémákra tett intézkedésekről, mutassa be ezen feladatok ellátásának költségvonzatát, mit
kell a kezelői feladatokon belül ellátni és azok mennyibe kerülnek.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Fekete József ügyvezető
22. Napirendi pont
Bérlőkijelölési jog elcserélése
Iványi Lajosné képviselő elmondta, a Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú
bérlakás bérlőkijelölési jogát a Képviselő-testület négy másik lakással együtt átadta a
Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság részére határozatlan időtartamra. 2002. évben
ez a költségalapú bérlakás a Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnoka, Paraizs Tamás
részére került kiutalásra.
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Paraizs Tamás a bérlakásból 2013. november 30. napjával kiköltözött, mivel 2013. december 1. napjától a Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás lett részére
kiutalva a Rendőrőrs parancsnoki tisztség betöltésének időtartamáig, így a parancsnok úr részére az önkormányzat továbbra is biztosítja a lakhatást.
A Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakás az eltelt időszak alatt üresen áll.
A megüresedett Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra az önkormányzatnak
szüksége lenne, ezért a bérlakás bérlőkijelölési jogát 2014. január 1. napjától véglegesen visszakérte. A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása szerint a bérlőkijelölési jog lemondására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az önkormányzat másik, hasonló paraméterrel rendelkező bérlakást ajánl fel. A bérlőkijelölési
jog átengedése érdekében célszerű a Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti bérlakás bérlőkijelölési jogát felajánlani a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, hiszen
Paraizs Tamás részére a bérlakás a parancsnoki tisztség időtartamára került kiutalásra.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntési javaslatban
felsorolt önkormányzati bérlakásokra, határozatlan időtartamra biztosítsa a bérlő kijelölési jogot a rendőrség részére.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Békés Megyei RendőrFőkapitányság részére az alábbi önkormányzati bérlakásokra, határozatlan időtartamra biztosít bérlő kijelölési jogot:
Gyomaendrőd, Álmos u. 11.
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II.
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½.
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/B/3.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B.
Az alábbi bérlakás bérlőkijelölési jogát, mely a Békés Megyei RendőrFőkapitányság részére került átadásra – törli:
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
polgármester urat, hogy a fentiekkel kapcsolatos megállapodást a
Békés Megyei Rendőr-Főkapitánysággal kösse meg.
Határidő: azonnal
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23. Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem
elbírálása
Iványi Lajosné képviselő tájékoztatásul elmondta, Cserenyecz Bettina Hunya, József
A. u. 11. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a
Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakás részére szolgálati lakásként
kerüljön kiutalásra. Kérelmező 2013. szeptember 23. napjától kezdődően a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál építéshatósági ügyintézőként dolgozik. Élettársával öt éve élnek közös háztartásban, a közeljövőben szeretnének összeházasodni. Az élettársa a nagylaposi Birkacsárdában dolgozik, mindketten Hunyáról
járnak Gyomaendrődre dolgozni. Ezen indokok alapján kéri a bérlakás kiutalását.
Várfi András polgármester javasolta támogassák a kérelmet, utalják ki Cserenyecz
Bettina részére a bérlakást.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cserenyecz Bettina Hunya, József A. u. 11. szám
alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú
bérlakást a bérlőkijelölési jog visszaadását követő hó 1. napjától kiutalja addig még
Cserenyecz Bettina munkaviszonya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalánál fennáll.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhatalmazza Várfi András polgármester urat a
bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Várfi András polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Cserenyecz Bettina
Cserenyecz Bettina
Gyula, 1989. 06. 12.
Hanyecz Ibolya

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
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1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 fél szoba
A lakás alapterülete: 74,07 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: gépkocsitároló, udvar.
A közös használatú helyiségek és területek: -2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.770,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: gépkocsitároló 1.540,- Ft
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett
11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként 20.770,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért 1.540,- Ft-ot,
összesen: 22.310,- Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2014. év …………..
hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év ……..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
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- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
.…………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más
személyt nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
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11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2014. ……………. hó ….. nap
Bérbe vevő:
…………………..
Cserenyecz Bettina

Bérbeadó:
…………………………
Várfi András
polgármester

Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Dr. Krizsán Anett kérelme bérlőkijelölési jog tárgyában
Iványi Lajosné képviselő tájékoztatásul elmondta, Dr. Krizsán Anett az elmúlt év novemberében kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Magtárlaposi u. 1-3. szám
alatti önkormányzati tulajdonú bérlakások közül az egyik földszinti lakást 2013. de103. oldal

cember 1. napjától szíveskedjen részére kiutalni. Indokolásként leírta, hogy a
Gyomaendrődi Rendőrőrsön nyomozóként dolgozik, azonban 2013. november 30.
napjával kéri a szolgálati jogviszonyának megszüntetését, tekintettel arra, hogy előreláthatóan 2013. december 1. napjától a Gyomaendrődi Járási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalán kormánytisztviselőként fog dolgozni, mivel a szolgálati jogviszonya
megszűnésekor jelenlegi szolgálati lakásából – Gyomaendrőd, Álmos u. 11. - ki kell
költöznie, mivel a bérlőkijelölési jog a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság hatáskörébe tartozik.
A képviselő-testület a kérelemnek helyt adott és 2013. december 1. napjától 2014.
november 30. napjáig Dr. Krizsán Anett részére kiutalta a Magtárlaposi u. u. 1-3. szám
alatti emeleti szolgálati bérlakás.
A testületi ülést követően Dr. Krizsán Anett jelezte, hogy a kiutalt Magtárlaposi út. 1-3
szám alatti bérlakásra nem tart igényt, mivel a bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv
az Álmos u. 11. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2014. február 28. napjáig
meghosszabbította.
Ezzel egyidőben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az általa bérelt
Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti bérlakás bérlőkijelölési joga a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányságtól véglegesen kerüljön visszakérésre és ezt követően az önkormányzat a bérlakás használatát továbbra is biztosítsa számára. Leírta még, hogy
2006 júniusától kezdődően él az ingatlanban, több alkalommal végzett rajta felújítást,
a lakhatását más úton nem tudja biztosítani.
A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság bérlőkijelölési jogkörébe tartozó lakások bérlőjelölési jogát csak másik, hasonló paraméterekkel rendelkező lakás felajánlásával
adja vissza. Az önkormányzat az Álmos u. 11. szám alatti bérlakás bérlőkijelölési jogát
ennek ismeretében nem kívánja visszakérni.
Az Ügyrendi bizottság a kérelem elutasítását javasolja a Képviselő-testület számára.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, mit jelent a bérlőkijelölési jog, hány önkormányzati bérlakást érint, kit és miért illet meg. A tulajdoni lapra be van- e jegyezve.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a bérlő kijelölési jogról még annak
idején a Tanács kötött megállapodást a rendőrséggel. A rendszerváltás követően ez
felülvizsgálatra került, és meghatározásra került, hogy a rendőrség részére az önkormányzat milyen lakások tekintetében biztosít jogot. Ez most már a Magtárlaposi utcában, az Álmos utcában és az Apponyi utcában lévő bérlakásokra vonatkozik. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezeket másként hasznosítsa a bérlőkijelölési jog jogosultjának, a rendőrségnek hozzá kell járulni. Ez a megállapodás azt a célt szolgálja, hogy
Gyomaendrődön a rendőrség részére megfelelő lakásállomány kerüljön biztosításra.
A bérlőkijelölési jog azt jelenti, hogy a bérlőt az alkalmazási körében lévő személyek
közül a rendőrség jelöli ki. Természetesen ezt a megállapodást bármikor felül lehet
vizsgálni, de ebben a felek jól együtt tudnak működni, hiszen az Apponyi úti lakásban
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sem rendőrök laknak. Az ingatlan nyilvántartásba nincs bejegyezve, ezek önkormányzati tulajdonú lakások, a bérleti díjból származó bevétel is az önkormányzatot, a kezelőt illeti. Csak a rendőrséggel van ilyen megállapodás kötve, a többi lakásokról az önkormányzat dönt.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a döntési javaslat szerint dönteni.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 602/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy Dr. Krizsán Anett
Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti bérlő a részére kiutalt
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3 szám alatti emeleti szolgálati bérlakásra nem tart igényt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dr. Krizsán Anett a
Gyomaendrőd, Álmos u. 11. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogának visszaadására vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság a bérlakás
bérlőkijelölési jogáról csak másik, hasonló paraméterekkel rendelkező
lakás felajánlásával mond le, azonban az Önkormányzat nem rendelkezik olyan bérlakással, melyet az Álmos u. 11. szám alatti bérlakás
helyett fel tudna ajánlani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhívja Dr. Krizsán Anett figyelmét, hogy a bérleti jogviszony lejártával a bérlakás kulcsait a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft részére adja le.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programról kapott beszámolót a képviselő-testület. Gyomaendrődön 2013ban 5 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek megvalósulása során 295 fő álláskereső folyamatos foglalkozatására nyílt lehetőség.
A 2013. évi startmunka programban a hagyományos közmunka mellett megjelent az
úgynevezett valódi értéktöbbletet teremtő munka bevezetése, mint Téli és egyéb ér105. oldal

tékteremtő közfoglalkoztatás keretében megvalósuló varroda, betonelem gyártás és
kerítéselem gyártás.
Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma
Belvízelvezetés – 85 fő
Mezőgazdasági földutak karbantartása – 50 fő
Illegális hulladéklerakók felszámolása – 20 fő
Mezőgazdaság – 83 fő
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – 57 fő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Fülöp Zoltán képviselő megjegyezte, a bizottsági ülés óta jelentősen megváltoztak a
beszámoló egyes programelemei – előnyükre. Ezek a kiegészítések részben választ
adtak a bizottsági ülésen feltett kérdéseire. Örömmel tapasztalta, hogy az egyes növényféleségek alá mégsem szórtak ki 8-9 q műtrágyát, ami szakmailag nem is biztos,
hogy indokolt lett volna, hanem 100 q műtrágyánk van a következő évre eltárolva.
Arra a kérdésére viszont nem talált választ, hogy az éves növénytermesztés lebonyolítását ki és milyen végzettséggel végzi.
A kimutatás szerint a haszon 7.5 millió Ft, kíváncsi volt arra, hogy ez a haszon ott maradt a start közmunkaprogramban, vagy visszakerült az önkormányzathoz, ami a menedzsmentnek a bérét is fedezhetné.
Felhívta a menedzsment figyelmét, hogy a zöldségtermesztés programot érdemes
lenne kimozdítani a volt gyakorlókert helyéről és olyan zöldségféléket termeszteni,
amit a Gondozási Központ konyhája több hónapon keresztül fel tudna használni.
Poharelec László képviselő furcsának találta, hogy a bizottsági ülés óta ennyire megváltozott a beszámoló, amit a maga részéről továbbra sem tud elfogadni. Megismerték, és ennyi, csinálják amíg lehet.
Kérdése volt, hogy a 100 q műtrágya hol van letárolva, ha nem használták fel, akkor
minek lett megvásárolva.
A beszámolóban lévő táblázatban szerepel, hogy a növénytermesztés éves lebonyolítására 440.944 Ft, ami Huszon ezer Ft-ot jelent hektáronként. Ez szépen hangzik így,
de számára kicsit furcsa. Meg azt sem értette, hogy a 1.5 millió Ft-ból hogy lett 7 millió Ft haszon egy hét alatt.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint egy szép beszámolót kaptak,
amiben a valóság van leírva. Itt nem egy gazdasági társaságról van szó, ahol profitot
kell termelni, hanem ez közmunkaprogram.
Marton Dániel képviselő nem tartotta akkora problémának, hogy megváltozott a
beszámoló a bizottsági és a testületi ülés között. Így tartalmazza azokat a dolgokat,
melyek a bizottsági ülésen felmerültek.
Hunya Péter közmunkavezető reagálva hangsúlyozta, semmilyen elvárás nem volt a
beszámolóval kapcsolatban, ezért a bizottsági ülésekre beterjesztett beszámoló elsősorban a Munkaügyi Központnak készült, így abban a haszonrésznél nem szerepel106. oldal

tették a tőlük kapott támogatásokat. A képviselő-testületi ülésre már ezt is szerepeltetve jött ki ez az eredmény. Ha mindent nekünk kellett volna önköltségileg bele
tennünk, akkor csak 1.7 millió Ft körüli lett volna a haszon.
Az év végén a támogatásokból megmaradt pénzből vásárolt 100 q műtrágya bele
került az önköltségszámításba, ezért növekedett meg ilyen mértékben a hektáronkénti kiszórt egység. Egyébként a műtrágya a Peresi Gabona Szövetkezetnél van letárolva.
A növényorvos Búza Katalin, aki 100 %-ban támogatott a munkaügyi központ által.
A 7.5 millió Ft haszon itt fog maradni az önkormányzatnál, amit akár a közfoglalkoztatási menedzsment bérébe is vissza lehet forgatni.
A zöldségtermesztés elég sikertelen volt, melynek főként az volt az oka, hogy az elmúlt év is a foglalkoztatottak oktatására ment el, nem a piacra termelés volt az elsődleges. Az ide évtől szeretnének átállni egynyári virágok termesztésére, hátha abba
nagyobb sikert érnek el.
Hangsúlyozta, a közfoglalkoztatási programban elsősorban a foglalkoztatás a cél.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető megjegyezte, ha a hasznot be lehet forgatni az önkormányzat költségvetésébe, akkor kiveszi a működési tartalékok közül, de
egyelőre ott szerepel külön soron, mint start mintaprogram működési tartalék. Nincs
beleforgatva az önkormányzat egyéb költségvetésébe.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerint a hasznot a közmunkaprogramra kellene visszaforgatni.
Fülöp Zoltán képviselő ismételten megkérdezte, azon nem gondolkodik a menedzsment, hogy a zöldségtermesztést nagyobb területen végezzék. Más településeken szép eredményeket érnek el ezzel.
Hunya Péter válaszolva hangsúlyozta, elsősorban olyan területeket keresnének, ami
közel van a településhez, viszont amelyek most visszakerültek haszonbérletből, azok
jelentős része 15 km kívül esnek a városközponttól. Olyan messze eső területek, melyek öntözésre alkalmatlanok, nem kedveznek a zöldségtermesztésnek.
Várfi András polgármester úgy vélte, hogy a hozzászólások során feltett kérdésekre
mindenki megkapta a választ. Hangsúlyozta, a közfoglalkoztatási programok a belügyminisztériumhoz tartoznak, ahol felelős szakemberek ellenőrzik ezt a munkát.
Minden ellenőrzésen kiválóan esünk át, más településekkel ellentétben mindig elfogadják a programjainkat.
Nagy lehetőség van a közfoglalkoztatási programban, hogy a közmunkások egyre
több és egyre jobb munkát végezzenek, ami meg is van Gyomaendrődön. Példaként
említette a varrodát, ahol komoly termelés folyik, bérmunkában dolgoznak. A juhoknál is megkezdődött az elletés, egy jól fejlődő ágazat. A közmunkásokat egyre többen becsülik a városban.
Megköszönte a végzett munkát és Hunya Péternek a beszámolót.
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Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint is összességében jól működik a
közmunkaprogram Gyomaendrődön. Kérte képviselő társait, hogy ha valahol problémát látnak azt jobbító szándékkal jelezzék a menedzsment felé, működjenek együtt.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Iványi Lajosné képviselő elmondta, Települési Értéktár Albizottság 2014. január 8-án
tartotta első ülését. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
Korm. rendelet tanulmányozása és átbeszélése után az ülésen körvonalazódott egy
cselekvési terv. Ennek értelmében a bizottság elsődleges célja, hogy a Gyomaendrődi
Helyi Értékek összegyűjtésének folyamatába bevonja a helyi lakosságot azzal, hogy
ötletek és javaslatok prezentálására ösztönzi őket. A lakosság aktivizálásának érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Értéktár Albizottság
pályázatot hirdet Gyomaendrőd értékeinek bemutatására és propagálására szolgáló
3-5 perces rövidfilm készítésére. A pályázati kiírás a város honlapjáról tölthető le.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket fogadják el a
bizottság beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság beszámolóját az elvégzett tevékenységével kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
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27. Napirendi pont
Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
Megyeri László aljegyző az előterjesztést néhány gondolattal és pontosítással kívánta kiegészíteni. Hangsúlyozta, hogy a címzetese főjegyzői cím adományozása nem új
dolog, hiszen azt az előző köztisztviselők jogállásáról szóló törvény is ismerte. Ennek
alapján a képviselő-testület már háromszor kezdeményezte a Jegyző úr részére a
címzetes főjegyzői cím adományozását -2004-ben; 2005-ben és 2006-ban. A címzetes
főjegyzői cím alapvetően egy erkölcsi elismerés, egyfajta rangot is ad annak a településnek. Polgármester úr úgy ítélte meg, hogy a Jegyző úr szakmai múltja, munkája
alapján ismét kezdeményezi a címadományozást, mivel elérkezettnek látja az időt
arra, hogy jó eséllyel meg is kaphatja.
Hangsúlyozta, a címzetes főjegyzői címet nem az önkormányzat adományozza, hanem a Miniszterelnök, egy nagyon szigorú eljárási rendben, több fórumot kell megjárnia. A képviselő-testület vagy a Kormánymegbízott kezdeményezheti. Ha a testület
kezdeményezi, akkor fel kell terjeszteni a Kormányhivatalnak, aki köteles kikérni a
jegyzői szakmai szervezet véleményét és ezt továbbítják a humánpolitikáért felelős
miniszter részére, aki kikéri még a belügyminiszter véleményét is, majd így kerül a
miniszterelnök elé, aki dönthet arról, hogy adományozza ezt a címet a javasolt személynek, vagy nem. Ha igen, akkor azt mindig július 1-én a köztisztviselők napján
kapja meg a kedvezményezett.
Ezzel a címmel nem jár, de adható címadományozási juttatás. Ezt vagy az állam adja,
abban az esetben, ha a központi költségvetésben szerepel. A jelenleg hatályos törvény is ismeri ezt, annak ellenére, hogy a korábban normatív alapon járó juttatást a
2010. évi költségvetési törvényben már megszüntették. Viszont megnyitotta a törvény
azt a lehetőséget, hogy amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, megtervezheti
a költségvetésben és adhatja ezt a juttatást, ha az érintett rendelkezik a címmel, de
arról nem lehet szó, hogy normatív alapon kapja meg ezt az anyagi juttatást. Éppen
ezért kezdeményezte a döntési javaslat pontosítását annyiban, hogy Dr. Csorba Csaba
jegyzője részére a címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezze a képviselő-testület.
Ismételten hangsúlyozta, mivel a Jegyző úr még nem rendelkezik címmel, így szóba
sem jöhet, hogy juttatást kapjon. Erre majd ráér a testület visszatérni, ha és amennyiben a Jegyző megkapja a címet. Akkor is szabadbelátása lesz a testületnek, hogy ad-e
juttatást, vagy nem ad, és ha igen, akkor mennyit a törvény által meghatározott kereten belül.
Dr. Farkasinszky Erzsébet helyi lakos hozzászólásában elmondta, megkérte a Kormányhivatal Törvényességi főosztályát, hogy foglaljon állást arról, hogy a címzetes
főjegyzői cím elnyerése esetén ki fizeti a juttatást. Mint ahogy Aljegyző úr is elmondta
a központi költségvetés az egyik fizető, az önkormányzati költségvetésbe pedig be
kell tervezni ennek összegét, mert ha a Jegyző úr megkapja ezt a címet, akkor a nyár
folyamán a juttatás adása esedékes lesz. Tehát az önkormányzat 2014. évi költségvetésbe be kell tervezni, az illetményalap 0-24 szeres összeg erejéig. A 24 szeres összeg
közel 1 millió Ft-ot jelent, ami nem kevés.
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A központi költségvetésbe ez valószínűleg nem betervezett összeg, így a képviselőtestület hite és joga van ezt tenni. Viszont akkor a testületnek ezt most fel kellene
vállalni és nem majd utólag megbeszélni, hogy mennyi pénzt fog ehhez adni.
El kívánta még mondani, hogy korábban önkormányzati képviselő volt, amiről önszántából mondott le. Nagyon kellemetlen volt számára, leginkább egy zárt ülés
anyaga miatt nem tudta magát megvédeni. Mint tudjuk a zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni a külön törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés esetén is biztosítani kell. A Békés
Megyei Kormányhivatalhoz fordult a képviselő-testület 2011. február 16-i Ügyrendi
bizottság valamint a február 24-i testületi ülés 35. napirendi pontjával kapcsolatban,
ahol zárt ülést rendelet el a Jegyző úr. Véleménye szerint ez a napirendi pont nem
volt kellően előkészítve, 2008. január 1-től január 10. május 31. napjáig szólt Dr. Szonda Istvánnak a megbízatása, tehát ha kellett volna zárt ülés alapján, akkor a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiértnek kellett volna jogilag készen levővé
tenni, hogy a Papp Zsigmond hagyatékot fogadjuk. A Békés Megyei Kormányhivataltól ez irányban hamarosan kapni fog egy véleményt, ami ennek a napirendnek a szabaddá tételét teszi, és akkor személye is emelt fővel távozhat, mert más ember nem
megfelelő munkája alapján – nem volt megfelelő az előterjesztés, amit nem a Jegyző
úr készített, mert nem volt ott azon a testületi ülésen – személyét nagyon sok megaláztatás érte, és meg sem tudja magát védeni. Ez nem biztos, hogy korrekt dolog.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, most egy életmunkát kell megítélni a testületnek, dönteni kell a címzetes főjegyzői cím adományozásáról, ahol nem az anyagiak
az elsők. A 2014. évi költségvetésnél ezt a juttatást nem kell figyelembe vennünk, hiszen a költségvetés módosítására meg van a lehetőség, ha a Jegyző úr megkapja ezt
a címet, amelyre méltó.
Amennyiben a Főorvos asszonynak, aki korábban képviselő volt, sérelme van, erre
jogorvoslatot talál, akkor azt majd megfelelően nyilvánosságra hozzá. Bizonyára, ha
valaki vétet, az majd bocsánatot fog kérni, de véleménye szerint azok a dolgok rendben voltak, a maga részéről le is zárta, természetesen, ha valami új fejlemény történik,
azt tisztelettel veszi, és el fogja fogadni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az Aljegyző úr által javasolta pontosítással
fogadják el a döntési javaslatot.
Megyeri László aljegyző további pontosításként elmondta, hogy a köztisztviselői illetményalap maximum 24 szerese adható, ami bruttó 900 e Ft körüli összeg. Amenynyiben a Jegyző úr megkapja ezt a címet és a testület foglalkozik azzal a gondolattal,
hogy anyagilag is elismeri, csak időarányosan tudja adni ebben az évben, tehát maximum 12 szeres összeggel lehet számolni.
Arnóczi István János képviselő csúnyának tartotta, hogy ahhoz kapcsoljanak egy
címet, hogy adni kell-e vele valami juttatást, vagy sem, és nem egy életutat a munkát
nézzük, hanem egyből azt nézzük, mibe kerül ez a városnak. Ha egy városban ez a
mentalitás él, hogy csak olyan díjat adhatunk, ami ingyen van, azt felháborítónak tartja. Nem hinné, hogy a lakosság nagy része ebben bárkinek a partnere lenne.
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Várfi András polgármester lezárta a témát, felkérte a képviselőket szavazzanak a
címadományozásról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: kttv.) 253. § (2) hatáskörében eljárva, figyelemmel a 143/2012.
(VII. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra, kezdeményezi Dr. Csorba
Csaba Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére
a címzetes főjegyzői cím adományozását az alábbi feltételek megléte
alapján:
a) Dr. Csorba Csabát Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/1991. (XI. 28.) számú határozatával 1991. december 1.
napjától határozatlan időre Gyomaendrőd Város jegyzőjévé
nevezte ki, majd a jegyzői megbízatás folyamatosságának
fenntartásával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény alapján létrehozott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé került kinevezésre 2013. május 1-től.
b) Dr. Csorba Csaba jegyző rendelkezik a legmagasabb fokozatú
minősítéssel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a címadományozásról szóló kezdeményezést továbbítsa a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző köszönetet mondott a képviselő-testületnek a hozott döntésért.
/ Arnóczi István János képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10
fő. /
28. Napirendi pont
Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázat
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a testületet, hogy tisztázódtak azok a feltételek, amelyek alapján az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy a pályázatot
benyújtsa.
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A pályázat a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos többletköltségek viselésére vonatkozik,
amit csak az önkormányzat nyújthat be, az adatszolgáltatásra a közszolgáltató kötelezett. A testület előtt nem ismeretlen ez az eljárás, hiszen az ártalmatlanítási díj elfogadása nagymértékben attól függőt, hogy ez a kompenzációs pályázat megjelenik és
arra az önkormányzat pályázhat. Mivel megnyílt a lehetőség a pályázat benyújtására,
az előkészítés során a testület elfogadta az ártalmatlanítási díjat is, amely több elemből tevődött össze. A pályázatban ezek az összegek szerepelnek, illetve az az összeg,
ami a rezsiköltség csökkentése miatt a közszolgáltatónál jelentkezik. A pályázathoz
szervesen illeszkedik egy szerződés, amelynek tartalmát a képviselő-testület nem
ismerte. Ennek a szerződésnek két lényeges eleme van. Egyrészt a 2013. évi ártalmatlanítási díjnak a biztosítása a szolgáltató részére, illetve a 2014. évi megemelt összegű ártalmatlanítási díj biztosítása. A további költségek biztosítása nem az önkormányzat feladata. Amennyiben az önkormányzat nyer ezen a pályázaton a rezsicsökkentésből adódó többlet összeg kerül a szolgáltató részére átutalásra. A pályázati
összeg csökkentésre kerül azzal az összeggel, amit a 2013. évi ártalmatlanítási díj
miatt a közszolgáltató részére az önkormányzat biztosít.
A pályázat elbírálásáról nincs információ, hétfőn kellett postára adni. Új elem a pályázati kiírásban, hogy külön sorban, de rendelkezni lehetett a járulékviselésről is. A pályázati összeg forrása a hulladéklerakási járulékból befolyó összeg.
Kérte a képviselő-testületet, hogy utólagosan hagyja jóvá a szerződést, mert az megfelel a közszolgáltatás biztosításának, illetve a felek előzetes szándékainak.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy
elsőként szavazzanak a pályázathoz kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról, majd
pedig a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet módosításáról, mivel az
ártalmatlanítási díj beépítésre került a hulladék díjába.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által megkötött a települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatás folyamatos biztosítása és a Vidékfejlesztési
Minisztérium által a 2013-2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében kiírt pályázat benyújtásához kapcsolódó
megállapodást.
Határidő: azonnal
A Polgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. § A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
„3. § c) A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban:
közszolgáltató) által igazolt 2013. évi hulladékártalmatlanítás díj 5.608.549 forint öszszegű növekményét a közszolgáltató részére 2014. január 31-éig kell rendelkezésre
bocsájtani.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. január
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. január hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. január 31.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
29. Napirendi pont
Békéscsabai emlékmű Békés megyei Holocaust áldozatok neveivel
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere kereste meg azzal, hogy a Békéscsabai Zsidó Hitközség kezdeményezi,
hogy 2014-ben a Holocaust 70. évfordulója alkalmából Széchenyi ligetben állandó
emlékműre szeretnék felvésni az összes Békés megyei Holocaust áldozat nevét, településenkénti bontásban. Ehhez kéri a segítő együttműködést. Az endrődi és gyomai
áldozatok száma összesen 134 fő, így Gyomaendrőd Városnak összesen 1.093.574
forinttal kellene hozzájárulnia az emlékmű kivitelezéséhez, az elhurcolt áldozatok
számának arányában.
Kérte a képviselőket vitassák meg az előterjesztést.
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Arnóczi István János képviselő támogatta a kezdeményezést, de véleménye szerint
ennek a 134 főnek az emlékművét Gyomaendrődön kellene felállítani, mivel itt élnek
rokonaik, itt volt a szülőföldjük. Amennyiben van rá lehetőség, itt emlékezzenek meg
róluk az évfordulón. Elképzelhetőnek tartotta a hivatallal szemben lévő téren felállítani.
Poharelec László képviselő megjegyezte, az idő még is csak őt igazolja, hiszen ő már
az elmúlt évben is javasolta, hol legyenek különböző emlékművek, obeliszkek. Már
akkor felvetette, hogy a Lidl áruház mögött legyen egy emlékpark, ahová mindenki
felállíthat mindent, amit szeretne, és ott megemlékezhet.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket mondjanak még véleményt, mert volt
egy olyan javaslat, hogy az emlékmű itt Gyomaendrődön kerüljön felállításra. A kezdeményezést a Békés megyei Hitközség kezdeményezte, de mivel itt nálunk nincs
ilyen hitközség, így nem tudjuk erről kikérni a véleményüket. Jó lenne, ha a javaslatról
egységesen foglalna állást a testület.
Toldi Balázs alpolgármester támogatta azt, hogy itt Gyomaendrődön állítsunk emléket.
Iványi Lajosné képviselő szintén ezt támogatta.
Várfi András polgármester a javaslatokra figyelemmel módosító javaslattal élt, miszerint Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrődön kíván megemlékezni a Holocaust áldozatairól. A későbbiekben dönt arról, hogy milyen helyszínen, mikor
és milyen emlékművet állít.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrődön kíván
megemlékezni a Holocaust áldozatairól.
A képviselő-testület a későbbiekben dönt arról, hogy milyen helyszínen, mikor és milyen emlékművet állít.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Sportcsarnok felújítása
Pardi László osztályvezető az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
114. oldal

Önkormányzatunk 14 millió Ft pályázati támogatást nyert a sportcsarnok felújítására.
A pályázatban benyújtott műszaki tartalom egy álmennyezet felújítást, külső hőszigetelést és egy az álmennyezett feletti új hőszigetelő réteg beépítését tartalmazza. Ennek tervezett szerinti költsége bruttó 19.912.702.- Ft.
A közbeszerzési dokumentációk elkészítése során több helyszíni bejárást is tettek,
melynek során az üzemeltető Zöldpark Kft kérésére több extra műszaki tartalom betervezésére került sor, melyek kivitelezése már nem kötelező, de a teljes felújítás érdekében ajánlott. Ilyen többlet műszaki tartalom a villanyszerelési munkák, csarnok
belső festése, zuhanyzók belső festése, szellőző ventilátorok javítása, bejárat feletti
lapos tető szigetelés, főbejárati üvegfal felújítás, bádogtető javítás, külső homlokzati
nyílászárók cseréje és a főbejárat teljes rekonstrukciója. Az előterjesztésben még szerepel a külső fa nyílászárók festése, de ha a teljes nyílászáró csere benne marad, akkor bruttó 626.000 Ft-al csökkenti a szükséges önerőt.
A beruházás teljes kivitelezéséhez a 14 millió Ft-os támogatás mellett az önkormányzatnak bruttó 25.827.757 Ft többlet önerő biztosítására van szükség.
Várfi András polgármester véleménye szerint célszerű lenne a sportcsarnok teljes
körű felújítása, hogy hosszú évekre rendben legyen.
Toldi Balázs alpolgármester sokallotta a plusz 26 millió Ft-ot. Némi túlzással, de 40
millió Ft-ból már egy új sportcsarnokot fel lehetne építeni. A maga részéről úgy hitte,
hogy a 26 millió Ft-ból levételre kerül a pályázaton nyert 14 millió Ft és az önkormányzatnak csak 12 millió Ft-ot kell hozzátenni. De az előterjesztés szerint a 14 millió
Ft-on felül még 26 millió Ft-ot kell elkülöníteni a költségvetésbe.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, ezek a problémák nem voltak ismertek a pályázat benyújtásakor, vagy azóta keletkeztek? Nem lehetett volna legalább egy részét
bele tenni a pályázatba?
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a pályázat benyújtására rövid határidő volt ezért egy korábbi tervezői költségbecslést nyújtottak be, amit a Főépítész
készített. A pályázat sajátosságai sem tették lehetővé, hogy ilyen nagy volumenű beruházást tervezzenek.
A megnövekedett költségek közül a két legnagyobb tételt a külső nyílászárók cseréje
és főbejáratnak a felújítása jelenti, ami 12 millió Ft+ÁFA.
Béres János képviselő véleménye szerint is hiba volt, hogy a pályázatba ezeket a
jelentős tételeket nem tették bele. Az egyéb javítási munkákra így csak 12 millió Ft
körül kellett volna biztosítani, amelyeket el kell végezni, mert hiába csináljuk meg az
állmennyezetet, ha beázna a tető.
Pardi László osztályvezető hozzáfűzte, eredetileg, amikor benyújtották a pályázatot
15 millió Ft volt a támogatási igény. Első körben ez a pályázat nem is nyert, tartalék
listára került. Ezt követően valami oknál fogva még is csak támogatásban részesült a
pályázat, és így kaptunk 14 millió Ft-ot.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, a nyílászárókat feltétlen ki kell cserélni? Nem elegendő egy festéssel, fóliázással megoldani.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a fóliázásra is kértek be árajánlatot,
de annak költsége is közel 2 millió Ft, és akkora hőszigetelő szerepet nem tölt be,
mint amennyibe kerülne. Ezért kérték be a teljes nyílászáró cserére az árajánlatot. A
helyszíni bejáráson részt vevők javasolták a cserét, mert szerintük az ablakok elavultak, előbb-utóbb balesetveszélyessé válnak.
Toldi Balázs alpolgármester továbbra sem érette, hogy jön össze bruttó 40 millió Ftos összeg.
Várfi András polgármester a hozzászólások alapján úgy ítélte meg, hogy egy újabb
helyszíni bejárás szükséges a bizottsági elnökök, és az érdeklődő képviselők részvételével és azt követően akár egy rendkívüli ülés keretében dönteni a sportcsarnok felújításáról.
Módosító javaslatként terjesztette a képviselő-testület elé, miszerint a képviselőtestület a sportcsarnok felújításával kapcsolatban szükségesnek tart egy ismételt helyszíni bejárást és a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeinek bevonásával
létrejövő munkacsoport által kerüljön átdolgozásra a felújításához tartozó pótmunkák
mennyisége és összege.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok
felújításával kapcsolatban szükségesnek tart egy ismételt helyszíni
bejárást és a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeinek bevonásával létrejövő munkacsoport által kerüljön átdolgozásra a felújításához tartozó pótmunkák mennyisége és összege.
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte Fekete József ügyvezető urat, milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy egy 5-6 cm hó esetén a kerékpár utak járhatóak legyenek, le legyenek takarítva. Sajnos az elmúlt hétvégén ennek ellenkezőjét
tapasztalhatták, nem nagy mennyiségű hó hullott és az sem volt letakarítva.
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Márjalaki József a Vásártéri lakótelep lakóinak kérését tolmácsolta, miszerint a garázssor elé találjanak valamilyen megoldást a közvilágításra, továbbá a vízelvezető
árkokra lenne szükség, amit a közmunka program keretében megcsinálhatnának.
Nagyné Perjési Anikó képviselő kérte, hogy a Szaloncukor kupa és a Testvérvárosi
kapcsolatok rendezvényeke elszámolásáról kapjon tájékoztatást a képviselő-testület
a következő ülésre.
Szülők keresték fel azzal, hogy a Fő út Hősök út kereszteződésében a Lottózónál
reggelente nagyon nagy a forgalom, a gyerekek nem tudnak átmenni a gyalogátkelő
helyen. Megoldható lenne-e, hogy valaki segítené a gyerekeknek az átkelést.
Poharelec László képviselő az Őszidő Nyugdíjas Klub kérelmét tolmácsolta, amiről
kérte, hogy szavazzon is a képviselő-testület. Már több éve hagyomány, hogy az
Őszidő Nyugdíjas Klub minden évben négy alkalommal tartja rendezvényeit a művelődési házban. Március elején meg lesz az első rendezvényük, ezért kérik, hogy ezt a
nemes gesztust, amit eddig is meg tett a testület, most is tegye meg a klub felé, és
ebben az évben is bocsássa rendelkezésükre négy alkalommal térítésmentesen a Katona József Művelődési Központ színháztermét.
Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak most erről.
Toldi Balázs alpolgármester további kérése volt Fekete József ügyvezető úr felé,
hogy a karácsonyi ünnepek ideje alatti lakossági hulladékszállításról adjon tájékoztatást. Miért maradtak el.
Fekete József ügyvezető elsőként a hóhelyzettel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, a vasárnap délutáni hó eltakarításával kapcsolatos lakossági problémák felvetése és a Gyomaszolg Ipari park Kft-t ért kritikák nagy része igaz. Sajnos a kerékpárút bizonyos szakaszain a közlekedés nehézkes volt, akadozott. Ezt maga is tapasztalta, ezért itt és most elnézést kért a munkatársai és a maga nevében is. Ahhoz, hogy
ez így történt, több összetevő is társult. Ilyenek voltak a takarítást szervezők, irányítók
késve történő intézkedései, ami azt eredményezte, hogy ezen a délután nem tudták a
kerékpárutat teljes hosszában normális téli közlekedésre alkalmassá tenni.
A körülmények sem kedveztek, hiszen szombatról több ütemben 2-3 cm –es rétegekben esett le hó, aminek gépi takarítása nem lehetséges és így a közlekedés által letaposásra kerültek.
Vasárnap reggel (-4, -5 C fok) történt hó tolás és sózás keveset ért, a szórás délutánra
fejtette ki a hatását, a képződött latyakot azonban a kevésszámú kézi munkaerővel
már nem tudtuk eltávolítani, ezért ez hétfő reggelre maradt. Ez persze tudom, nem
vigasztal senkit.
Hétfőn a korábbinál lényegesebben nagyobb gépi és kézi erőforrások felhasználásával, már de 10,00 órára a kerékpárút az egész városban kifogástalanul közlekedhetővé
vált. A munkát tovább folytatva a mai napig a város teljes területén már mindenütt
rendezett állapotokkal találkozunk az önkormányzati utak, parkolók, középületek
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előtt és egyéb közterületek vonatkozásában is, amit teljes erővel igyekeznek fenntartani, tanulva a hétvégi kritikákból. Megköszönte a lakosság türelmét.
A jövőben igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ilyen eset ne forduljon elő. Javítana a helyzeten egy szigorúbb szabályozás lenne bevezetve, amihez a Képviselőtestület hozzájárulását is kérné. A jelenlegi szabályozás és közúti kezelés, járda fenntartási irányelvek szerint 5 cm hó felett indulnának takarítani. Nyilván hamarabb is
elindulnak, de véleménye szerint a kerékpárút vonatkozásában még, ha adott esetben
kézi, gépi erőforrások többletköltségét is jelentheti, nem kellene betartani, mert a
kerékpárút tisztasága nagyon fontos. Esetlegesen még abban is lehetne gondolkodni,
hogy egy speciálisan kerékpárút takarításra és tisztántartásra való gépet vásároljanak,
ami ezt a munkát könnyíti.
A karácsonyi hulladékszállítással kapcsolatban az Ügyrendi bizottság részéről érkezett
egy felkérés a Gyomaközszolg kft-t, hogy adjon tájékoztatást a testületi ülésen arról,
hogy a karácsonyi – újévi ünnepek ideje alatt miért történt elmaradás a kommunális
hulladék elszállításban. A felkérésre megtették írásos jelentésüket a Képviselő-testület
felé, és tudomása szerint a Regionális Hulladéklerakó Kft ügyvezetője is megadta a
válaszát.
A karácsonyi ünnepek ideje alatt volt elmaradás a hulladékszálításban a Kft részéről,
mellyel kapcsolatban annyit kívánt elmondani, hogy a Gyomaközszolg kft. rendelkezik
egy adott hulladékbegyűjtési gépi és emberi erőforrás kapacitással. Ennek a kapacitásnak a teljes 100 %-os kihasználását tervezték meg az ünnepek idejére. Ahhoz,
hogy a teljes szolgáltatási területről le tudják hordani a kommunális hulladékot, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a szombatokat is igénybe kell venni, hiszen az ünnepnek napján nincs munkavégzés. Ez karácsony 1-ső és 2-ik napja, illetve újév napja
volt. Ebben az évben úgy volt, hogy a szerdai napra esett karácsony is és újév is.
Azokban a körzetekben ahol a szerdai nap volt a szállítási ütem, okozott begyűjtési
problémákat a munkanap áthelyezés. Karácsony első napját korábban vitték két- három nappal, karácsony másodnapját később vitték két-három nappal. Azonban aki
nem tudta kitenni a hulladékot, vagy még nem képződött neki akkor, az benne maradt az edényzetben. Újév szintén szerda volt, amikor pedig újra nem volt szállítási
lehetőség. Ennek a pótlása lett volna 01.04 –e szombat, amikor pedig nem volt nyitva
a hulladéklerakó, pedig ezt kifejezetten kérték. A többi napon igyekeztek elhordani a
szerdai körzetek hulladékát, ahogy bírták. Ami megmaradt azt az új év utáni munkanapon szerették volna elvinni, mert volt, akinél 2 heti hulladék gyűlt össze, de mivel a
hulladéklerakó nem volt nyitva, így történhetett meg, hogy a szerdai körzetekben lakók egy részénél akár 3 heti kommunális hulladék mennyiség összegyűlhetett. Az
évvégi szállítási rendet a Gyomaközszolg a városi médiákban időben megjelentette.
A képviselő - testület elé terjesztett anyagból látható, hogy a rugalmasabb szállítás és
begyűjtés érdekében a Gyomaközszolg a lehetőségeinek megfelelően járt el, viszont
a hulladéklerakó nyitvatartásának hiányában kialakult ez a kellemetlen helyzet. Ez egy
nem tartható állapot, ezért további egyeztetéseket folytatnak a lerakóval. 2014 év
vonatkozásában szerződés szintjén kívánunk megállapodni a lerakó rendszeres és
eseti nyitvatartása ügyében, beleértve valamennyi munka és ünnepnap áthelyezéseket is. A lerakó igazgatója sem zárkózik el ettől a megállapodástól, annak ellenére,
hogy részben más álláspontot képvisel ebben az ügyben.
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Pardi László osztályvezető a Vásártéri lakótelep közvilágításával kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a közvilágítási hálózat bővítése 12-13 millió Ft/km, amibe
benne van a tervezés, kivitelezés. A lakótelepen kb. 100 méteres hálózat bővítésére
lenne szükség.
Várfi András polgármester Nagyné Perjési Anikó kérésre elmondta, a két beszámoló
a következő ülésre el fog készülni.
Az Őszidő Nyugdíjas Klub kérelmét nem egy spontán szavazással kellene elintézni,
hanem megfelelő előkészítés után dönteni róla.
Marton Dániel képviselő kérte, hogy a közvilágítás bővítését tervezzék be a 2014. évi
költségvetésbe. Ha kell, szavazzanak róla most.
Várfi András polgármester véleménye szerint legyenek következetesek, és megfelelő
előkészítés után döntsenek erről is. Nem kívánta egyik kérést sem megszavaztatni.
Poharelec László képviselő ismételten kérte, hogy szavazzanak a klub kérelméről. A
hó helyzettel kapcsolatban kérte Ügyvezető urat, hogy az iskolák környékére fokozott
figyelmet fordítsanak, a Rózsahegyi iskola környéke még mindig havas és csúszós.
Alásózással el lehetett volna kerülni, hogy ez a helyzet kialakuljon.
Megjegyezte még, hogy a holtágak partján vannak szakaszok, melyek szemetesek –
Csókási, Ligeti holtág – erre figyeljenek oda.
Köszönetet mondott a Bartók Béla út és a József Attila út közötti útjavításért.
Kérte Polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást arról, amit a Nagylaposon megtartott közmeghallgatáson elmondott, hogy talán esély van arra, hogy az un. olajosok
útjáig kerékpárút épüljön.
A József Attila utca lakói köszönik a 4 nyárfa kivágását.
Megjegyezte, ellentétben azzal, amit Jegyző úr mondott, hogy a hivatal munkáját kritizálja, ez nem így van, inkább megköszöni a munkájukat és minden elismerése az
övék, hogy tudnak dolgozni, bízik abban, hogy lesz még ettől jobb is. Tett egy észrevételt az előterjesztésekkel kapcsolatban, amit majd Jegyző úrnak el kell dönteni,
hogy jogilag megállja a helyét vagy sem, ugyanis az előterjesztésekért ő a felelős.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a konkrét előterjesztés megfelel a
bizottság és a képviselő-testület döntésének. A személye felé irányult kritikát azért
nem lehet elfogadni, mert abból a bizottsági döntéssorozatból, ami az előterjesztés
előkészítését megelőzte, ez az előterjesztés volt levezethető, ez felelt meg a bizottság
döntésének.
Várfi András polgármester a kerékpárúttal kapcsolatosan elmondta, ahhoz, hogy
kerékpárbarát település legyünk még több kerékpárútra van szükség. Sok kerékpárút
tervet készítettünk már, és pályáztunk is. Vannak engedélyes terveink, melyeket most
be lehet nyújtani, és azokat gyorsított eljárás keretében elbírálják. Ebbe a lehetőségbe
bele férne a mederszakasz, gáttól- gátig és a gáttól az olajos útig, amihez majd lehet119. oldal

ne csatlakoztatni Endrőd felől a többit. Ha sikerül kellően lobbizni, és azt követően
benyújtjuk a pályázatot, akkor elképzelhető, hogy ez a több mint 200 millió Ft-os beruházás nyerhet.
Béres János képviselő megköszönte Fekete József ügyvezető úrnak, hogy a sportcsarnokban megtette a szükséges intézkedéseket, és működik az eredményjelző.
A hó helyzettel kapcsolatban megjegyezte, ha a sóval leszórt, felkásásodott havat
géppel letolták volna a kerékpárútról vasárnap, akkor hétfő reggelre nem alakul ki az
a helyzet, ami volt.
A karácsonyi ünnepek alatt a hulladékszállítás nem volt jól megszervezve.
Vaszkó Katalin helyi lakos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Gálik Pál gyomaendrődi
lakos 95 éves volt. Elhunytak Pásztor Béláné tanító néni, és Gyuricza Vilmos, akit szintén sokan ismertek.
Ismét sok kerékpárt elloptak a vasútállomási kerékpártárolóból.
A Vásártéri lakótelepen lévő aknafedő jó lenne, ha le lenne zárva, továbbá a volt kenyérgyári iroda és annak környéke rendbetétele megtörténne, és a két hintát visszakapnák a játszótérre. Kérnék továbbá a focipálya megvilágítását és a lakótelepi utak
rendbetételét, mert ott egyáltalán nincs a hó letakarítva. Nagyobb figyelemmel legyenek a lakótelepre.
Elmondta még, hogy hétvégeket követően a fő úti kerékpárút tele van összetört üvegekkel, sok kerékpárosnak okozott már bosszúságot, mert kiszúrta a gumit.
Marton Dániel képviselő megjegyezte, az aknafedő le lesz cserélve, bár véleménye
szerint nem indokolt.
Béres János képviselő megjegyezte, hogy a városban a belterületi utak egyike sem
volt takarítva. A fő utat a KPM sózta, de a mellékutak nem voltak letolva.
Várfi András polgármester egyéb bejelentés hiányában megkérdezte a képviselőket
foglalkozzanak-e Poharelec László képviselő úr Őszidő Nyugdíjas Klubbal kapcsolatos
kérésével, szavazzanak-e róla, vagy majd, ha a Katona József Művelődési Központ a
költségvetését készíti, akkor döntenek róla.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem szavaz Poharelec László
képviselő által előterjesztett Őszidő Nyugdíjas Klub helyiséghasználattal kapcsolatos kérelméről.
Határidő: azonnal
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Egyéb hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet, a tv
nézők figyelmét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Fülöp Zoltán
hitelesítő

Marton Dániel
hitelesítő
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