GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
5/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. február 27-i üléséről az
Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Dr. Piriczki Béla a Sani Med Kft képviseletében a 7. napirendhez,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos a 8-9. napirendhez,
Dinyáné Bánfi Ibolya a városi könyvtár vezetője a 12-13. napirendhez,
Dr. Szonda István intézményvezető a 14. napirendhez,
Fekete József ügyvezető a 16. napirendhez,
Pájer Sándor a GYÜSZTE elnöke a 20-21. napirendhez,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Csikós Anikó

Ülés időtartama: 13.55-20.13
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott ülésen megjelent
képviselőket, Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, intézmények vezetőit,
sajtó képviselőit a jelenlévő érdeklődőket, és a tv előtt ülő gyomaendrődi lakosokat, akik
érdeklődnek a képviselő-testület munkája iránt.
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Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Nagyné
Perjési Anikó jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István János és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
A kiküldött anyaghoz képest egy új napirend került kiküldésre a 38. Ingatlanok kezelésbe
adása a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek tárgyú előterjesztés, így a 39. napirend lenne
a bejelentések.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel egyéb javaslat, a napirenddel kapcsolatban.
Márjalaki József bizottsági elnök a napirend sorrendjének változtatására tett javaslatot.
A meghívó szerinti 21.; 22.; és 33. napirendeket a költségvetés megtárgyalása előtt tárgyalják, mert azok befolyásolják a költségvetést, így ezek legyenek az 1.; 2.; és a 3. napirendi pontok, majd ezeket kövesse a 2014. évi költségvetés tárgyalása. Javasolta továbbá, a 37. napirendként szereplő Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés tárgyú előterjesztés levételét a napirendről.
Várfi András polgármester kérte, hogy elsőként arról szavazzanak, hogy a fent felsorolt
napirendek tárgyalását előre veszik.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kiküldött meghívó szerinti 21,;
22; és a 33. napirendi pontok megtárgyalását előre veszi, és azokat a
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2014. évi költségvetés megtárgyalása előtt 1.; 2.; és 3. napirendként tárgyalja meg.
Határidő: azonnal
A következőkben arról kérte a képviselők döntését, hogy a 37. napirendet vegyék le az
ülés napirendjéről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kiküldött meghívó szerinti 37.
Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés tárgyú előterjesztést
leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérte indokolni, hogy mi miatt vegyék le ezt a
témát a napirendről, mert így nem tudja, hogy jól szavazott-e.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elhamarkodott döntést hozott azzal, hogy támogatta a képviselői beadványt, miszerint szakértők bevonásával vizsgálják felül a számlákat. A bizottság az utolsó
pillanatban kapta meg a képviselői beadványt, így nem volt idő a kellő felkészülésre. A
mellékletekből látható, hogy a Kft. 2009-ben munkahelyteremtésre pályázott, tehát 2009.
november 31-ig a Kft-nek a pályázatot be kellett fejezni. A bizottság a Kft részére a viszszafizetendő támogatást 2010. decemberi ülésén hagyta jóvá a Kft-nek, így ezt követően
használhatta fel ezt az összeget. Az azóta eltelt időben az a negatív feltételezés, miszerint a Kft kétszer használta fel a számláit, az nem helyt álló, méltatlan a Pénzügyi bizottság munkájára ez a vádaskodás. Nem szólva arról, hogy volt már egy hasonló eset, amikor az iparűzési adót vizsgálták felül 17 orvos esetében, ami szintén egy negatív feltételezésre történt, de a vizsgálatok azt igazolták, hogy a háziorvosok becsületesen és törvénytisztelő módon fizették be az iparűzési adót. Két esetben állapítottak meg hiányosságot, de a többségük rendben fizette be.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, személye volt az, aki a képviselői beadványt benyújtotta a számlák felülvizsgálatára.
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Ezt továbbra is fenntartja, ugyanis a helyszíni ellenőrzés során számlaellenőrzést nem
folytattak, csak a gépeket, berendezéseket látták. Mivel a leadott dokumentumban sincsenek számlák csatolva, ezért ragaszkodik azok ellenőrzéséhez.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérte, hogy a képviselő-testület ismételje meg a
szavazást a napirend levétele tárgyában, mivel az előző szavazásnál nem volt kellő információ birtokában.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint egyértelmű volt a Bizottság elnök úr javaslata, hogy vegyék le napirendről, amire egyértelmű döntés is született, de ha a testület úgy
ítéli meg, hogy bármi félreérthető volt, akkor újra szavazhat a kérdésben. Természetesen
ez nem tiltja azt, hogy a következő testületi ülésen elővegyék, és újra döntsenek ebben a
kérdésben.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket szavazzanak arról, hogy a Képviselő aszszony kérésére legyen-e újra szavazás.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete újra szavaz a Dávid-Ker Plusz
Kft-nél végzendő számlaellenőrzés tárgyú előterjesztés napirendről való
levétele tárgyában.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a következőkben arról kérte a képviselők döntését, hogy a
37. napirendet vegyék le.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem veszi le az ülés napirendjéről a Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés tárgyú előterjesztést.
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Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy a fenti módosításokkal együtt határozzák meg az
ülés napirendjét.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. GYÜSZ-TE előfinanszírozással kapcsolatos kérelme
2. Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme
3. Dr Card egészségkártya bevezetése
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének II. fordulós tárgyalása
5. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
6. Térítési díjakat meghatározó önkormányzati rendeletek módosítása
7. Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről
8. 2014. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
9. Támogatást
szolgáló
alapok
kedvezményezettjeinek
záróbeszámolói
10. Az orvosi ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
11. Védőnői körzetek további működtetése
12. Betöltetlen háziorvosi körzetek ellátása érdekében megtett intézkedésről beszámoló
13. Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvoda fenntartókkal I. forduló
14. IKSZT 2014. évi finanszírozási terve
15. Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának jóváhagyása
16. Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának
és 2014. évre szóló munkatervének jóváhagyása
17. Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi közművelődési programtervéről
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18. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának elfogadása a 2013. évben végzett tanyagondnoki
szolgáltatásról
19. Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013. évi beszámolójának kiegészítése
20. Zöldpark Kft. alapító okiratának módosítása
21. 531/2013.(X.31.) Gye. Kt. határozat módosítása
22. Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről
23. GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében
24. A Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épület használatba adása
25. Megbízási díj módosítása
26. A Polgármester 2014 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
27. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
28. Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
29. Beszámoló a 2013. évi Jubileumi Testvérvárosi Találkozóról
30. Beszámoló a 2013. évi Szaloncukor Kupáról
31. Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány elszámolása a 2013.
évi Rendezvény Alap támogatásról
32. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
33. Televíziós közvetítés 2013. évi költségeinek bemutatása
34. „A legszebb konyhakertek”
35. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve
36. Vagyonrendelet módosítása
37. Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés
38. Ingatlanok kezelésbe adása a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek
39. Bejelentések
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Az elmúlt hónapban a Kner Imre Gimnáziumban beindult egy előadássorozat, melynek
első előadásán, Cs. Szabó István Pap Zsigmondról tartott előadást.
Február 14-én részt vett Timár Elekné Bela Mária 90. születésnapja alkalmából tartott
családi ünnepségen.
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Február 15-én a Sváb Batyus Bálon vett részt, melyet kiválóan megszerveztek. A bálon
Klein Mártonnét köszöntötte 91. születésnapja alkalmából, mint a bál legidősebb résztvevőjét.
Fontosnak tartja a megyén kívüli településekkel a jó kapcsolatot ápolni. Legutóbb
Túrkevén járt Szabó Zoltán polgármester úr meghívására. Részt vett egy konferencián és
megnézte a Böllértalálkozójukat is, ami igen nagy ünnep Túrkevén.
Ugyan ezen a napon Dr. Csorba Csaba jegyző úr vezetésével egy négytagú városi delegáció járt Bihardiószegen, ahová egy borversenyre hívtak bennünket.
Holnap Szentegyháza polgármesterének meghívására Jegyző úrral Dr. Szonda Istvánnal
és Dr. Bagi Lászlóval kiutaznak Szentegyházára. Mint tudjuk az ottani énekkar már két
alkalommal járt Gyomaendrődön és adott koncertet az Endrődi Katolikus Templomba.
Sok rendezvényre kap meghívást, de nem mindenhová tud elmenni, így azoktól ezúton is
elnézést kért.
Egyéb polgármesteri bejelenteni valója nem volt, megkérdezte Alpolgármester urat, a
képviselőket van-e valakinek napirend előtti hozzászólása.
Poharelec László képviselő el kívánta mondani, hogy a két általános iskola vezetőjének
helyzete stabilizálódott, ezért megköszönte mindenkinek, aki tett azért, hogy a két intézmény élén és az intézményen belül is béke és nyugalom legyen, és az ott dolgozók a
munkájukra tudjanak koncentrálni.
Az két intézményvezetőnek gratulált és erőt kívánt a további munkájukhoz.
Arnóczi István János képviselő külön köszöntötte a jelenlévő nagylaposi lakosokat,
majd elmondta, mint tudjuk, a nagylaposi vegyesbolt 2013. december 31-én bezárt. Az
ott lakók jelenleg az alapvető szükségleteiket sem tudják beszerezni.
Mindenki tudja, hogy a buszközlekedés nem igazán sűrű, a főút forgalma pedig erős és
kerékpárút hiányában igen meggondolandó a kerékpáros közlekedés. A lakosok jelezték
ezt az állapotot a terület képviselőjének és az önkormányzatnak is. Az önkormányzat felkérte a most megalakult szociális szövetkezetet, hogy dolgozza ki az ellátás megvalósíthatóságát. Elénk is került egy előterjesztés, melyben a szövetkezet vállalja a bolt üzemeltetését, de ehhez 3 millió Ft kölcsönt kér az önkormányzattól, melyet jövő év márciusától
kezdene visszatörleszteni. Sajnos ez a kezdeményezés a képviselő-testület Körösök Vidékéért Egyesület frakciójának ellenkezése miatt meghiúsulni látszik. Ők gyakorlatilag
megoldottnak látják a problémát.
Tudomása szerint az elmúlt hónapokban egyetlen vállalkozás sem kért mozgóárusításra
engedélyt a településen. Vagyis a rendkívüli testületi ülésen Önök, amikor arra hivatkoztak, hogy az ellátás már megindult, akkor nagyon jól tudták, hogy minden idevonatkozó
jogszabály betartása nélkül, feketén történik.
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Az ülésen a Körösök Vidékéért Egyesület frakciótagjai aggodalmuknak adtak hangot a
kért összeg felhasználása és visszafizetése miatt. Szerintük az önkormányzatnak nem az a
feladata, hogy teljes mértékben finanszírozza ezen igényt, amennyiben mégis, akkor meg
egy mindenki számára elfogadható előterjesztést tegyen le a szövetkezet a képviselőtestület részére.
Remélte a tisztelt képviselő társai ezen véleménye precedens értékű, ugyanis a mai ülésen tárgyaljuk a város költségvetését és az egyik tétel a költségvetésben a Gyüszte szóbeli kérelme, melyben 2 millió Ft kölcsönt kér az önkormányzattól. Ennyi az előterjesztés.
Remélte, hogy Fülöp képviselőtársa az előbb bemutatott véleményét fogja képviselni,
Poharelec képviselőtársa, mint a közpénzek oroszlánszívű védelmezője követelni fogja,
hogy nézzük meg a kölcsön helyett a lehetséges alternatívákat,
Nagyné Perjési Anikó képviselőtársa azt kéri majd, hogy a bizottságok felelősen járják
körül és tárgyalják meg az előterjesztést,
Toldi Balázs alpolgármester Úr, meg majd ízekre szedi az előterjesztés beltartalmát.
Csak egy icike- picike kis probléma van, szóbeli kérésen kívül nincs semmi.
Ennek a történetnek az a szépséghibája, hogy előre borítékolható, hogy pont az ellenkezője történik majd.
Mint ahogy a csónakkölcsönző kialakításának vitájakor. Ahol nem igazán számított az,
hogy egy eleve veszteséges tevékenységet hozunk létre.
Nagyné képviselőtársamat idézem a testületi ülés jegyzőkönyvéből:
Sok olyan szolgáltatás van, ami nem rentábilis, de muszáj, hogy legyen ahhoz, hogy tudjuk bővíteni a turisztikai szolgáltatásokat. A fürdőnek is bővíteni kell a szolgáltatást, amire a városnak költenie kell.
Nekem meg az a véleményem, hogy gyomaendrődi lakosok alapellátását is biztosítani
kell!!! Bizony erre is költeni kell!
Tudomásul kell venni, hogy nekünk – Önöknek nem csak a vállalkozói érdekeket kell
szem előtt tartanunk. Ez nem Gyomaendrőd RT, hanem Gyomaendrőd város, mi nem az
Rt igazgatósága vagyunk, hanem a település képviselő testülete. Ne alkalmazzák a kettős
mércét! Amit egyszer döntenek, ugyanaz legyen az alap a következő döntéseiknél is!
Bizonyítsák be, hogy szociális érzékenységükből még maradt Önökben legalább egy
szikrányi!
Bizonyítsák be azzal, hogy a lehető leghamarabb napirendre veszik a nagylaposiak kérését, és pozitívan állnak a megoldáshoz. Ellenkező esetben nemcsak a lóláb lóg ki, hanem
az egész ló is.
Befejezésül átadta Polgármester úrnak a nagylaposi polgárok kérését, melyet a
nagylaposi polgárok nagy része aláírásával látott el!
Toldi Balázs alpolgármester a Körösök Vidékéért Egyesület nevében az alábbiakban reagált Képviselő úr hozzászólására.
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Elhangzott, hogy 2 millió Ft kölcsönt kért a szociális szövetkezet Gyomaendrőd Városától, ami az előterjesztés szerint pontosan 2.942 e Ft pénzeszköz átadás, kölcsönről szó
sem volt. Képviselő úr megjegyezte, hogy 140-170 fő lakik nagylaposon, az előterjesztés
szerint ez 130 fő. Nagyon nehéz megoldani a bejutást. A tanyagondnoki szolgálat beszámolója szerint napi rendszerességgel jár ki tanyagondnoki szolgálat, illetve hoznak be
lakosokat a városba.
Nem készült olyan üzleti terv, amibe le van írva a megtérülés. Nem, hogy üzleti terv, de a
visszatérülésről sem készült semmilyen kimutatás. A szociális szövetkezet nem nagy haszonkulccsal dolgozik. Az előterjesztés szerint a 25 %-os haszonkulcs, ha nem sok, akkor,
nem tudja, mi a sok. Az ottani bolt biztos nem azért szűnt meg túl magas árréssel dolgozott.
Ki üzemeltetné a boltot, közmunkások, vagy a szociális szövetkezet. Értesülése szerint a
start közmunkában foglalkoztatottak nem dolgozhatnak a szociális szövetkezetben, csak
tagok dolgozhatnak.
Az emlegetett 4.5 millió Ft-os fürdő beruházás pontosan 4.020.680 Ft volt, amit biztosított az önkormányzat a fürdő részére. Egy forgóeszközre és eszközbeszerzésre nyújtott
támogatást nem biztos, hogy össze kell hasonlítani egy értékteremtő beruházáshoz kapcsolódó támogatással. Ráadásul a bolt bevételeinek elszámolásával továbbra sincsenek
tisztában.
Hangsúlyozta, a Körösök Vidékéért Egyesület képviselőinek részéről egyszer sem hangzott el, hogy nem szükséges bolt nagylaposon. Csupán azt javasolták, hogy találják meg
azt a módot, aminek segítségével a lakosság kielégíthető a településrészen és a leghatékonyabb az önkormányzatra nézve. Véleményük szerint a rendkívüli ülésen rögtönzött
módon beterjesztett előterjesztés nem ezt, az általuk is elfogadható elképzelést tükrözi.
Arnóczi képviselő úr által tartott sajtótájékoztatón elhangzott tévedések és félreértések is
azt erősítik meg számukra, hogy a fenti tárgyban további egyeztetések szükségesek
március hónapban.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, nem a nagylaposi boltról tárgyalnak, mint napirendi pontról. Átvett egy petíciót Arnóczi képviselő úrtól arról, hogy nagylaposon boltot kell nyitni. Véleménye szerint ezt a kérdést, most nem kellene itt megvitatni. Vannak,
akik azt mondják, hogy tárgyalják meg bizottsági ülésen, és úgy majd a testületi ülésen.
Nem arról volt szó, hogy a szociális szövetkezetnek üzleti tervet kell adni, ő egy hitelkeretet kért, aminek a felhasználásáról majd folyamatosan beszámolnak.
Kérte, hogy erről a témáról most ne beszéljenek tovább, majd egy újabb bizottsági illetve
testületi ülésen bölcsen döntsön úgy a testület, hogy nagylaposon valóban szükség van
a boltra, amivel megoldanák az ott élők problémáját.
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Arnóczi István János képviselő visszakérdezett Alpolgármester úrtól, hogy azok, akik
most nagylaposon feketén árulnak, mindenféle engedély, pénztárgép nélkül, azok mekkora haszonkulccsal dolgoznak. Bizonyára Önök tudják, mert Önök szervezték oda őket.
Márjalaki József bizottsági elnök csatlakozott Polgármester úrhoz és képviselő társaihoz, akik szükségesnek tartják bizottsági tárgyalások megtartását ezen témában. Az aláírásokból is látszik, hogy igény és szükség van a boltra. Kérte a hivatalt, hogy a következő
bizottsági ülésekre készítsék elő és terjesszék be az előterjesztést és tárgyalják meg,
majd a márciusi testületi ülésen tegyenek pontot a nagylaposi bolt kérdésére.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel. A kérdése csak annyi, hogy a rendkívüli ülésen, amikor ő ezt kérte, miért nem szavazták meg.
Arnóczi István János képviselő remélte, mindenki komolyan gondolja a fentieket, mert
akkor ez azt jelenti, hogy még egy hónapot ki kell bírni nagylapos lakóinak. A következő
ülésen ténylegesen döntsenek ebben a kérdésben.
Dávid István gyomaendrődi lakos kéréssel fordult a testülethez, hogy az Endrődi sportpályán vizsgálják meg mi a probléma. Szakvélemények alapján ugyanis arra a véleményre jutottak, hogy ugyan az a fertőző anyag van a sportkörnél az öltözőben, mint egykor a
sportcsarnokban volt. Ez mostanában jutott tudomásukra, ezért kérnék, hogy az ÁNTSZ
vizsgálja meg az épületet, és ha esetleg pozitívnak bizonyul a fertőzés, akkor kérik annak
a legrövidebb időn belül történő eltávolítását.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a kérés ügyében el fognak járni, és tájékoztatást fognak adni a vizsgálat eredményéről.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Gyomai Szülőföld Baráti Kör képviseletében kívánt hozzászólni, mint ennek a szervezetnek az elnöke. Lényegében azért jött el a mai testületi
ülésre, mert olyan vád érte a szervezetet, ezáltal személyét is, hogy nem tudnak harcolni
a település érdekeiért, az értékeink megőrzéséért.
Az elmúlt 1.5-2 évben, ha a szervezetnek olyan jellegű problémája volt, amit jelezni szerettek volna a testület felé, minden esetben megkeresték Polgármester urat a fogadó
óráján, ahol meghallgatást kaptak, de érdemlegesen a kérésüket nem tudta vagy nem
lehetett teljesíteni. Ezért döntött úgy, hogy a későbbiekben a szervezet kérését, véleményét a testület előtt fogja elmondani.
Bár Gyomaendrődön élünk, de tudomásul kell venni, hogy Gyoma és Endrőd két település. Mindegyiknek meg van a saját értéke, amiket őrizni kell. Nagyon megrázta a
gyomaikat a városháza elajándékozása.
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A Szülőföld Baráti Kör két tagja ugyanis eljárt ez ügyben, utána nézett, hogy a járási hivatal ragaszkodott-e ehhez az épülethez. Közölték, hogy nem, nekik bármelyik épület jó
lett volna, amit felajánlanak. Kimondottan nem kérték ezt az épületet. Sajnálják, hogy a
történelmet felrúgták ezzel, mert annak a városházának történelme volt. Mint magánember is úgy gondolja, hogy egy várost aszerint is megítélik,hogy hol helyezkedik el,
milyen a központi épülete. Ez azonban most hagy kivetni valót maga után. Persze a jelenlegi városháza épületét sem kellett volna hagyni tönkre menni, de másként kellett
volna megoldani.
A könyvtárral kapcsolatban mind a két településrész szenved a könyvtár el hozatalától. A
képviselők között most van olyan, akinek a közeli hozzátartozója telefonon kereste fel,
hogy próbáljanak meg tenni azért, hogy Endrődön is megmaradjon a könyvtár. Kíváncsi
lenne a könyvtár látogatottságára, mert ha eljött ide a könyvtár, akkor itt most annyi látogatónak kellene lenni, mint a kettőben volt összesen.
2010-ben a Szülőföld Baráti Kör felállított egy emlékkövet, amit a Körös Étterem előtti
téren szerettek volna felállítani, de erre nem kaptak engedélyt. Megkapták a temetőben
azzal az indokolással, hogy a műemlékvédelem nem engedélyezte. A tegnapi napon átjött az Endrődi részre és megnézte a téren felállított különböző emlékhelyeket. A II. világháború hőseinek felállított emlékmű igen hasonló ahhoz, amit a szervezetet állított
volna Gyomai részen. Egy értékes kő, amin márványra fel vannak a nevek tüntetve. Az
általuk állított emlékműn nem az a felírat, van, hogy a gyomai üldözöttek és áldozatok
emlékére, hanem az, hogy az üldözöttek és áldozatok emlékére. 2012-ben Endrődön a
volt községháza falára felkerült egy ugyan ilyen emléktábla, de a különbség az, hogy bár
Gyomaendrődön lakunk, a táblán még is az a felirat, hogy Endrődi üldözöttek és áldozatok emlékére. Nem tudják elfogadni azt, hogy ott lehetett egy táblát elhelyezni, a szervezetnek meg nem lehetett a főtéren az emlékművet felállítani. Van egy másik ilyen emlékmű, ami egy régi sírkő, amit 2013-ban állítottak és az a felírás szerepel rajta, hogy
hunyai és endrődi üldözött gazdák. Miért? A gyomai településrészen nem volt üldözött
gazda?
Tudomásuk van róla, hogy alakult egy értékvédelmi csoport Gyomaendrődön. Ki ennek a
Gyomai tagja? Véleményük szerint értékeket csak az tud felsorolni, aki tisztában van azzal, hogy mi az, ami érték a gyomai településen, és az endrődi településen. A városi képtár előző kuratóriumában sem volt egyetlen Gyomai sem. Most vannak, és mindenben
egyet is értenek, nincs közöttük különbség, elfogadják egymás véleményét. Nem tudja
azt elfogadni, hogy csak az egyik településrészről legyen tag.
A Kállai hagyaték nagyon fájó pontja a szervezetnek. Amikor a hagyatékot az Endrődi
Népházba elhelyezték, akkor felkeresték a Polgármester urat, hogy mi az elképzelés,
mert nem szeretnék, ha az endrődi részen kerülne kiállításra, hiszen Kállai Ferenc annyira
gyomai volt. Akkor azt az ígéretet kapták, hogy nem, szó sem lehet róla, azt gyomai helyen kell kiállítani. Bár a tegnapi napon az is elhangzott, hogy vándorkiállítás is lehet ebből az anyagból. Hát ha ez tényleg így lesz, akkor az szégyen lesz a városra.
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A hagyatékkal kapcsolatban azt is szeretnék tudni, hogy a hagyatékkal együtt 15 millió
Ft-ot is kapott a város arra, hogy keressenek egy helyet a hagyatéknak. Hol van ez a 15
millió Ft és miért nem kerestek helyet ahol ezt meg tudják valósítani. Ott van például egy
patinás épület, a volt könyvtár épülete, amit tudomása szerint az önkormányzat kiadott
egy vállalkozónak.
Azt az épületet védeni kellene, nem pedig kiadni vagy eladni. E mellett nem csak Kállai
Ferenc, de Határ Győző is megérdemelne egy ilyen emlékszobát, sőt Dr. Szilágyi Ferenc
is. Ha egy épületet rendbe tennének, nem csak egy embernek a hagyatékát lehetne kiállítani. Tudomása szerint Dr. Szilágyi Ferenc hagyatékának egy részét a Debreceni Református Kollégium kapta meg. De elég sok minden van még, amit a gyomaiaknak is jó
lenne látni. A képtár kuratóriuma legutóbbi ülésén a tagok egyhangúan azt mondták,
hogy a képtár tud olyan lehetőséget biztosítani, hogy amíg szükséges, addig az ideiglenes kiállítás ott legyen a képtárba. Remélte, hogy ha a testületnek erről szavazni kell,
meg szavazza azt.
Szólni kívánt még a Holokauszt emlékművel kapcsolatban is.
Várfi András polgármester megszakította a hozzászólást, ugyanis itt most nem lakossági
fórumon vannak, hanem testületi ülésen. Ilyenkor olyan bejelentéseket kell tenni, ami
éppen aktuális. Sok pontatlanságot tartalmaz a hozzászólás, ezért sem kívánt arra reagálni. Arról szó sem volt, hogy vándorkiállítás lesz a Kállai hagyaték, időszaki kiállításról
volt szó, és példaként mondta el, hogy az eljuthat Túrkevére és Mezőtúrra is, mint ahogy
Ruzicskai művészúrnak is átkerültek Gyomaendrődre az alkotásai, és bemutatták Szarvason és más településen is.
Az egyes témákkal kapcsolatos hozzászólásokat, az éppen aktuális napirendnél kellene
elmondani. Természetesen a most felvetett dolgokra írásban fog reagálni.
A Holokauszt emlékművel kapcsolatban a testületnek egy olyan döntése van, hogy
anyagilag nem járul hozzá a békéscsabai emlékmű felállításához, azt erkölcsileg támogatják, de az emlékművet itt Gyomaendrődön szeretnék felállítani. Erről majd készülni
fog egy előterjesztés, aminek tárgyalásakor el lehet mondani a véleményeket.
Hangsúlyozta, hogy köztéri alkotások felállítása során jogszerűen járt el a testület, ugyan
úgy az Értéktár Bizottság esetében is, aminek lehet sok-sok tagja Gyomai és Endrődi, sőt
Gyomaendrődi is.
Halászné Dr. Balog Erzsébet annyit még el kívánt mondani, hogy három Holokauszt
emlékhely is van Gyomaendrődön. Az egyik a Kis Bálint Általános Iskola épületén, egy a
Hősök emlékművénél és egy a zsidó temetőbe. Ezen helyek egyikénél sem látta a 25-i
megemlékezés jeleit. Hiába állítunk itt mi emlékhelyeket, ha aztán még sem emlékezünk.
Egyéb napirend előtti bejelentés nem volt a Polgármester javasolta, hogy térjenek rá az
első napirend megtárgyalására.
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Arnóczi István János képviselő ügyrendi javaslattal élt, miszerint a pénzügyi, költségvetést érintő napirendek esetében (1-4. napirendek) függesszék fel a felszólalási időkeretet.
Várfi András polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1-4. napirendi pontok esetében felfüggeszti a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013.(V. 10.) önkormányzati rendelet 17. § (5)
bekezdése szerinti felszólalási időkorlátot.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a költségvetéssel kapcsolatban módosító javaslattal élt, miszerint a bizottságok által javasolt változtatásokról való döntések meghozatala után a
költségvetés tárgyalását függesszék fel, majd a módosítások rendelet-tervezetbe történő
beépítését követően kerüljön sor a rendelet megalkotására.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a véleményező
bizottságok által javasolt változtatásokról való döntések meghozatala
után a költségvetés tárgyalását felfüggeszti, és a módosítások rendelettervezetbe történő beépítését követően kerül sor a rendelet megalkotására.
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
GYÜSZ-TE előfinanszírozással kapcsolatos kérelme
Várfi András polgármester felkérte Márjlaki József bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott, 100 %-ban vissza nem térítendő pályázata pozitív elbírálásban részesült.
A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik, a kifizetési kérelem benyújtásának
határideje 2014. május 31. Az Egyesület a Képviselő-testület segítségét kéri, hogy pályázatuk sikeres lebonyolításához szíveskedjék biztosítani a támogatás teljes összegét, azaz
2.987.605,- Ft-ot, előfinanszírozás céljából. Az előfinanszírozás kezdő napja 2014. április
15.
A támogatás összege várhatóan legkésőbb 2014. november 15-ig érkezik meg, így az
Egyesület még a 2014-es évben visszautalná az önkormányzat részére az előfinanszírozott támogatási összeget.
A véleményező bizottságok javasolják az egyesület számára a támogatási összeg biztosítását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület kérelmének, és
előfinanszírozás céljából biztosítja az Egyesület számára a pályázati támogatás összegét, azaz 2.987.605,- forintot. Ezt az összeget
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetési rendeletébe építse be.
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülete felé, hogy a 2014. július 19-én megrendezendő Békés Megyei bajnokságban szereplő III. Liget Fürdő Kupa regionális úszóverseny tekintetében támogassák
szakosztályukat.
Az úszóverseny a Magyar Úszó Szövetség ranglista versenye is lenne egyben, melynek
feltételei többek között a hátúszó kapaszkodó és a fordító panel. Ezek költségeihez kér
az Egyesület önkormányzati támogatást, melyeknek együttes bekerülési költsége a megkért árajánlatok alapján 612.779,- Ft.
A Pénzügyi bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Úszószövetség válaszának függvényében döntsön az egyesület kéreleméről. Magyar Úszó Szövetség válaszadását követően kerüljön a kérelem újratárgyalásra.
Tudomása szerint a válasz meg is érkezett a testületi ülésig, és jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Úszó Szövetség válaszának függvényében dönt a Gyomaendrődi Úszó
Sport Egyesület kérelméről. A Magyar Úszó Szövetség válaszadását követően kerüljön újratárgyalásra az Egyesület kérelme.
Határidő: azonnal
Márjalaki József hangsúlyozta, mivel megérkezett a válasz, így dönteni kellene a testültnek, hogy a kért összeget oda adják-e az egyesületnek. A Pénzügyi bizottság ülésén
felmerült, hogy azt nem is az egyesületnek kellene adni, hanem fejlesztési támogatásként a Fürdőnek, aki ezt a megvalósítandó eszközt a későbbiekben más versenyekre,
más egyesületek rendelkezésére tudná bocsátani. Ezt az összeget, amennyiben pozitív
döntés születik, szerepeltetni kellene az éves költségvetésbe.
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Várfi András polgármester véleménye szerint a költségvetés tárgyalásánál a többi döntési javaslatnál kellene erről is dönteni.
Marton Dániel képviselő tájékoztatást kért az Úszó Szövetség véleményéről, mert azt
nem találja az előterjesztésben.
Márjalaki József felolvasta a Békés Megyei Úszó Szövetség Elnökének és az Úszó Klub
Vezető Edzőnek a véleményét, mely a mellékeltben a Fürdő véleménye alatt olvasható.
/ Nagyné Perjési Anikó képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint a megyei szövetség véleménye az országos
szövetség válaszával nem lesz ellentétes. A véleményből az látszik, hogy a medencében –
ha a szükséges feltételek megvannak – a verseny lebonyolítható. A képviselő-testület
pozitív tartalmú döntést hozott, így valószínűleg az összeg be fog épülni a költségvetésbe, ezért a jelen ülésen a lebonyolításról kell még dönteni. Ennek lényege, hogy ebben
az összegben a képviselő-testület megbízza a Liget Fürdő Kft-t, hogy a beruházást valósítsa meg, a medence kiegészítését szolgáló eszközöket szerelje fel, hiszen az a fürdő
üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódik, és az minden egyesület rendelkezésére, hogy
álljon.
Várfi András polgármester a fenti véleményre figyelemmel módosító javaslattal élt, miszerint a Liget Fürdő Kft kapja meg a 612.779 Ft-ot és gondoskodjon a medence kiegészítését szolgáló eszközök beszerzéséről, felszereléséről és azok úszóversenyeken történő biztosításáról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. részére
612.779 Ft pénzösszeget biztosít, mint felhalmozási célú pénzeszköz átadás az úszómedence kiegészítését szolgáló eszközök beszerzése céljából.
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A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő Kft-t, hogy gondoskodjon az
eszközök beszerzéséről, felszereléséről, és azok úszóversenyekre történő
biztosításáról.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Dr Card egészségkártya bevezetése
Márjalaki József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A DR. CARD Szolgáltató Kft. képviseletében, Hergyán Tibor kereste meg Önkormányzatunkat az egészségkártya Gyomaendrődön történő bevezetésének ajánlatával. A Dr. Card
Egészségkártya program a sürgősségi betegellátásnál jelent komoly segítséget az ellátó
személyzetnek, akár a beteg életét is megmentheti. A hátlapján a tulajdonosa legfontosabb egészségügyi és személyes adatait, valamint baleset, rosszullét esetén értesítendők
elérhetőségeit lehet rögzíteni. Valamennyi kártya egyedi kóddal ellátott, a tulajdonos
rögzíteni tudja a kártya adatait, amely az Országos Mentőszolgálat adatbázisába kerül,
így balesetnél, rosszullétnél a Mentőszolgálat összes gépkocsijában dolgozók elérhetik a
sérült legfontosabb adatait, akár nála van a kártya, akár nincs. A kártyának egyszeri díja
van, ami 300 Ft + 27% Áfa, tehát 381 Ft. Gyomaendrődön kezdetben a 65 év felettiek és
az újszülöttek részére javasoljuk bevezetni a kártyát, ez a lakosság kb. 20%-a. Számszerűsítve: 65 év feletti lakosság 2716 fő 1.034.796.-Ft, 2014. évben újszülöttek 84 fő 32.004.Ft, összesen 2800 fő 1.066.800.-Ft
A véleményező bizottságok javasolják, hogy városunk is csatlakozzon a Dr Card egészségkártya programhoz.
Poharelec László képviselő emlékezete szerint az Ügyrendi bizottság úgy határozott,
hogy a cukorbetegek és a mozgáskorlátozottak is megkapják ezt a kártyát, amit nem lát
az előterjesztésben. Ők sokkal jobban rá vannak szorulva, mint egy egészséges nyugdíjas.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök hangsúlyozta, valóban szó volt erről a bizottsági
ülésen, de a végső döntés úgy szólt, hogy kapják meg azok, akik az előterjesztésben szerepelnek, illetve lehetőséget biztosítanak 381 Ft-ért azoknak, akik meg kívánják vásárolni.
Arnóczi István János képviselő támogathatónak tartaná Poharelec képviselő úr javaslatát, de nem lehet felmérni, hogy hány cukorbeteg, mozgássérült van Gyomaendrődön.
Várfi András polgármester véleménye szerint most döntsenek a határozati javaslatnak
megfelelően, most induljanak el ebben a kérdésben, amihez később lehetőség lesz csat-
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lakozni, a cukorbetegek, és más csoporthoz tartozók is megkaphatják, amiről a következő költségvetés módosításkor dönthet a testület.
A döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete csatlakozik
a Dr Card egészségkártya programhoz, a 2800 db egészségkártya bevezetéséhez szükséges forrás biztosítása céljából utasítja a polgármestert,
hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésénél 1.066.800.Ft-ot vegye figyelembe. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy
Gyomaendrőd város lakosságának egészségkártyával történő ellátása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Várfi András polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a képviselő-testület elmúlt év október 31-én fogadta el a város 2014. évi költségvetésnek koncepcióját. Ezt követően megtörtént a bevételek számbavétele, a kiadások felülvizsgálata. I. fordulóban ez év január
30-án tárgyalta testület a rendelet-tervezetet, amivel Polgármester úr eleget tett a jogszabályban előírt beterjesztési kötelezettségének. Február 12-én tartott rendkívüli testületi ülésen részletesen beszéltek a rendelet-tervezetről, illetve a testületnek lehetősége
volt, hogy az általa javasolt változtatásokat közölje a hivatallal. Ezt követően a véleményező bizottságok is megtárgyalták, és megfogalmazták javaslataikat, melyek jelen előterjesztésbe, mint döntési javaslatok kerültek be. Február 24-25-én az intézményekkel,
gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal is megtörténtek a költségvetési egyeztetések.
Első lépcsőben a bizottságok által javasolt módosításokról kellene a testületnek dönteni.
Az intézmények által igényelt támogatásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a közös
hivatal működéséhez 26 millió Ft kiegészítő támogatást igényelnének, míg a 6.5 millió Ft
kiegészítés igényel, amiből 5.3 millió Ft a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsoló-
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dik. Ez egy kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, amihez az állami támogatás nem
fedezi a jelentkező kiadásokat. Az alapellátásra kapott állami támogatás pedig nem fordítható ezen feladat finanszírozására.
Kulturális feladatokra az állam 16.2 millió Ft-os támogatást biztosít az önkormányzat
számára, ami töredékét finanszírozza a jelentkező kiadásoknak, ezért a könyvtár és a művelődési ház költségvetését 9-9 millió Ft-al lenne szükséges kiegészíteni.
A társulás által fenntartott gondozási központ és a kistérségi óvoda 24.8 millió Ft kiegészítő támogatást igényelne. Ebből 11 millió Ft kapcsolódik a gyermekétkeztetéshez és 13
millió Ft az alapellátási feladatokhoz. Az intézményi költségvetési egyeztetésen megvizsgálták, melyek azok az intézmények, akiknél a biztosított állami támogatás nem finanszírozza a jelentkező kiadásokat. Ezek az intézmények feladatul kapták, hogy vizsgálják felül
és tegyenek javaslatot arra, hogy milyen intézkedéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb kiegészítő támogatást kelljen az önkormányzatnak biztosítani.
A kistérségi óvodánál az állam által biztosított támogatás teljes egészében finanszírozza
a kiadásokat, így kiegészítő támogatást nem igényel az óvoda működtetése.
A Liget Fürdő támogatási igénye, ami konkrétan a működési kiadásainak finanszírozásához kapcsolódik az 32.9 millió Ft, amiből 12.9 millió Ft a bérleti díj kiadás finanszírozását
szolgálja, amit az önkormányzat részére visszafizet a Kft. 8.890 e Ft jelenik meg a működési tartalékok között, mint szolgáltatásvásárlás. Ez nyújt majd fedezetet az úszóegyesületek, oktatási intézmények támogatására.
A Zöldpark Kft utasítás alapján több feladatot lát el. A parkfenntartásra 22 millió Ft-ot, a
holtágak üzemeltetésére 2 millió Ft-ot, takarítási feladatokra 4.572 e Ft-ot és a sportcsarnok működtetésére 6 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat. Az egyeztetés során igazgató
úr részéről igényként merült fel, hogy májusban a sportcsarnokban induló felújítási munkálatok miatt keletkező bevétel kiesést, ami nyilván nem lesz számottevő, mint támogatást az önkormányzat biztosítsa a Kft. számára.
A nem társulás által működtetett óvodák 2014-ben nem kapnak támogatást az önkormányzattól, mivel az állami támogatásból tudják finanszírozni a kiadásaikat. A bölcsődei
feladat ellátáshoz 4 millió Ft éves támogatást biztosítanak a két bölcsőde számára.
A beterjesztett rendelet-tervezet sem fejlesztési sem működési oldalon nem tartalmaz
hiányt. A bizottságok által javasolt módosítások viszont borítani fogják az egyensúlyt.
Amennyiben plusz forrást kell biztosítani az adott döntési javaslat megszavazása esetén
azt csak a szabad pénzmaradványunk terhére tudják beállítani és úgy keresztül vezetni a
rendelet-tervezeten. A tervezet tartalmaz pénzmaradványt, de csak feladattal terhelt
pénzmaradványt, tehát az önkormányzat szabad pénzmaradványa teljes egészében rendelkezésre áll. Az összeget pontosan még nem tudja megmondani.
A képviselő-testület jelen ülésen fogja tárgyalni a 2013. évi költségvetés utolsó módosítását, és amikor ennek megtörténik a keresztülvezetése, akkor fogják látni a tényleges
pénzmaradvány összegét. Azok a javaslatok, melyek a bizottsági ülésen elhangzottak
azokra biztosan lesz elegendő szabad pénzmaradvány.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök el kívánta mondani, hogy a bizottsági ülést követően tárgyalt az iskolák vezetőivel, illetve a könyvtár vezetőjével és arra az elgondolásra jutottak, hogy az iskolák és a könyvtár kapcsolatának szorosabbra fűzése érdekében
500.000 Ft-ot építsenek be a költségvetésbe buszjárat biztosítására. Így egyik héten
egyik iskola, másik héten másik iskola tanulói tudnának a könyvtárba ellátogatni. A
pénzösszeget lehetőleg ne a működési keret terhére biztosítsák, hanem találjanak rá más
megoldást, mert ez a könyvtár munkájának javítását is szolgálná.
A Civil alappal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket,hogy kétkomponensűvé javasolják tenni az alapot, az „A” egy pénzbeli támogatást a „B” pedig egy természetbeni támogatást jelentene, ez utóbbi pályázati lehetőséggel a különböző civil szervezetek lehetőséget kapnának a művelődési házba, hogy megfelelő feltételek mellett ingyenesen megtarthassák összejöveteleiket. Időközben a Majorett csoport vezetője kérte, hogy őket
vegyék ki ezen civilszervezetek listájából, mert ők a művelődési házat nem tudják használni, csak az iskola tornatermében tudnak gyakorolni. Így a természetbeni juttatásokra
szánt 1.150 e Ft keretből a 150.000 Ft-ot tegyék vissza a pénzbeli támogatás keretbe, így
1 millió Ft legyen a természetbeni juttatásokra.
A költségvetési egyeztetések során szó esett a temetők kerítésének felújításáról, karbantartásáról, lett-e erre pénzösszeg betervezve.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint a buszjáratra az oktatási intézmények
működtetésének 20 millió Ft-os tartalékából lehetne az 500.000 Ft-ot biztosítani.
Poharelec László képviselő megjegyezte, továbbra is az a véleménye, hogy rossz döntés
volt a könyvtárat ide kihelyezni. Lehet buszjáratokat indítani, de hosszú távon ez a megoldás nem tartható fent, mert éveken keresztül majd többszázezer forintot biztosít az
önkormányzat buszjáratra, holott nem a könyvtárhoz kellene hordani a gyerekeket, hanem a könyvtárat közelebb vinni a gyerekekhez.
Márjalaki József bizottsági elnök véleménye szerint a gyomaendrődi rádió, a Rádió San
részére is biztosítani kellene bizonyos összeget, cserében kérve, bizonyos műsoridőt,
hiszen a rádió már egyre népszerűbb a lakosság körében, egyre több témát ölel fel. Ezen
média felé is nyitni kellene a városnak.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó bizottság három változtatást
javasolt a költségvetési rendeletben. Az egyik ilyen változtatás, hogy a horgász egyesületek 2014-ben holtág haszonbérlet címen ne fizessenek bérleti díjat, az önkormányzat
saját bevételei között ez ne kerüljön tervezésre. Ezt a haszonbérleti díjat olyan módon
használják fel, mint ahogy a Körösi Halász Szövetkezet esetében is történik már ötödik
éve.
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A másik módosító javaslatuk az volt, hogy a közvilágítási hálózat bővítésére elkülönített
20 millió Ft-ból kerüljön átcsoportosításra 10 millió Ft új utak építésére. A maradék öszszeg felhasználására elhangzott két beruházási prioritás, amelyek azonban nem emésztenék fel a 10 millió Ft-ot, az több közvilágítási beruházásra is elég.
A harmadik módosító javaslatuk pedig, hogy 2014-ben ne legyen forrás elkülönítve a
hivatal udvarának fejlesztésére. Ez a 3 millió Ft szintén kerüljön átcsoportosításra új utak
építésére.
Malatyinszki Pál a Sóczó zugi egyesület elnöke a horgászati haszonbérleti díjak elengedéséről kérte a képviselő-testület támogatását. Sokat tesznek azért, hogy vonzóbbá tegyék azt a környezetet, ahol élnek, sűrűn megfordulnak. Évek óta elvégzik a szúnyoggyérítést, gondoskodnak a vízpótlásról, megoldották a kommunális hulladékelszállítást,
rendszeresen telepítik a halakat az előre megtervezett ütemterv szerint. Kérte a testületet
támogassa a holtági egyesületek azon kérését, hogy a bérleti díjat engedjék el a Pap zug,
Sóczó zug, Bónom és a Templom zugi holtágakon.
Nátor István a Bónom zugi holtági egyesület elnökhelyettese azt kérte a képviselőtestülettől, hogy ismerje el azt a tevékenységüket, amit a Bónom zugban végeznek. Kiemelte, hogy a várossal karöltve már évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy a város
vonzerejét növeljék, hozzá segítsék a várost a bevételeik növeléséhez azáltal, hogy az
itteni szolgáltatásokat igénybe veszik az itt megszálló vendégek. Az elmúlt évben 123
heti jegyet adtak ki, az ország más részéből jönnek ide családok. Ezen felül 700 db napijegyet, plusz a 160 körüli tag, akik még hozzák a kedvezményezetteiket is, így éves szinten 2-3000 napot töltenek a Bonom zugi holtágon a vendégek.
Ismételten kérte, hogy engedjék el bérleti díjat, amit az egyesület halasításra fog fordítani.
Poharelec László képviselő elmondta, számára olyan múltidéző ez a mostani költségvetés, mintha vissza mentek volna az 1990-es évek elejére. Akkor volt ilyen, hogy a költségvetés végszavazásakor jöttek még elő újabb kérések, kinek, hova adjanak még pénzt.
Ennek aztán meg is lett a következménye, mert a 90-es évek végén volt baj
Gyomaendrődön. Éppen ezért felhívta mindenki figyelmét, hogy nem jött el a Kánaán.
Lehet, hogy most választási év van, és lehet ígérgetni, de ez nem fog örökké tartani.
Arra kért mindenkit, hogy a lehetőségekhez mérten próbálja osztani a pénzt.
Hangsúlyozta, harcol azért, hogy Nagylaposon legyen bolt, de szeretné, hogy minél költséghatékonyabb legyen. A költségvetésbe viszont erre nincs egy fillér sem megtervezve.
Márjalaki József bizottsági elnök az egyesületek képviselőinek hozzászólásra megjegyezte, ha ilyen sokan jönnek a városba, akkor hol van az idegenforgalmi adó.
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Arnóczi István János képviselő kiegészítve Elnök úr hozzászólását, további kérdés hogy
lehetne megtudni azt, hogy egy-egy horgászegyesület mennyi jegyet értékesített.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, igen, idegenforgalmi adót ezektől az egyesületektől lehet várni. Az önkormányzat támogatja a Körös Halászati Szövetkezet holtágait évi 1.250 e Ft bérleti díj elengedéssel, pedig innen nem lesz idegenforgalmi adó
bevétel, mert ezekbe a holtágakba így sincs hal. A bérleti díj elengedésének feltételei
között szerepelhet az, hogy továbbra is halászhatják a holtágakat, így le is halásszák,
amit beletesznek. Az egyesületek kezelésében lévő holtágakra minden évben visszatérnek a vendégek. Ha a bérleti díjat itt is el tudnánk engedni, lehet, még több halat tudnának telepíteni, így még több vendéget tudnánk hozni.
Várfi András polgármester felkérte Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgálót ismertesse a
könyvvizsgálat véleményét a költségvetéssel kapcsolatban.
Kovácsné Oláh Veronika elmondta, az új Államháztartási törvények nagy feladat elé
állították az önkormányzatokat, mert nem csak feladatában, hanem szerkezetében is változott a költségvetés előkészítése, formája, szerkezete.
A könyvvizsgálat elkészítette a rendelet-tervezetről a véleményét, ami nem tartalmazza
az aláírásukat, pecsétjüket, mivel a beterjesztett rendelet-tervezet több döntési javaslatot
tartalmaz, így a könyvvizsgálat, csak a beterjesztett rendelet-tervezetről mond véleményt
a fő számok, azok bel tartalma vonatkozásában. Ebben az évben is működési hitel nélküli
költségvetési rendeletet kell az önkormányzatoknak alkotni, mely feltételének
Gyomaendrőd városa megfelelt, hiszen sem működési sem fejlesztési hiány nem szerepel
a költségvetésben. A bevételek, kiadások egyensúlyban vannak.
Amennyiben a képviselő-testület a beterjesztett döntési javaslatokat elfogadja, úgy kérte, mérlegeljék, hogy azokhoz a forrás rendelkezésre áll e. Ezt követően a pénzügyi osztály meg fogják nézni, hogy a döntések után a fő összeg hogyan alakul, és a könyvvizsgálói vélemény is ennek függvényében fog változni. Úgy gondolta, hogy a lehetőségekből következően továbbra is a jogszabályi feltételeknek megfelelő rendelet-tervezet kerül összeállításra és az a képviselő-testület elé a végleges szavazásra benyújtásra.
Hangsúlyozta, hogy a beterjesztett rendelet-tervezetet a könyvvizsgálat elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában javasolta, hogy térjenek rá a
bizottságok által javasolt módosításokról való döntések meghozatalára.
Az első javaslat a GYÜSZ-TE részére támogatás biztosítása. A Pénzügyi bizottság javaslata, hogy a költségvetési rendeletbe kerüljön beépítésre 1.450 e Ft támogatás az egyesület részére, a megállapodás alapján a rendezvények szervezésére biztosított, de 2013.
évben át nem utalt keret terhére. Az Ügyrendi bizottság ezt a javaslatot nem támogatta.
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Arnóczi István János képviselő megjegyezte, tudomása szerint ez az összeg a tavalyi
költségvetésbe benne volt. 4 millió Ft lett meghatározva a rendezvények szervezésére,
amit nem használt fel a GYÜSZTE. Ezek szerint rendelkeznek tavalyi számlákkal, vagy pótrendezvényt fognak rendezni a tavalyi évre. A rendezvényekkel viszont megtörtént az
elszámolás. A maga részéről nem javasolta a támogatás biztosítását, mert visszafelé nem
tudnak rendezvényt szervezni.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető hangsúlyozta, az önkormányzat és a GYÜSZTE
között van egy megállapodás, ami rögzíti, hogy 4 millió Ft–ot a Tourinform iroda működtetésére, 4 millió Ft-ot pedig két nagyrendezvény megszervezésére biztosít az önkormányzat. Amikor a rendezvényalap felosztása megtörtént, akkor a GYÜSZTE részéről
nem a 4 millió Ft-ra érkezett be az igény, hanem 1.450 e Ft-al kevesebb összegre. A
megállapodás viszont rögzíti, hogy az önkormányzatnak ezt a 4 millió Ft-ot az egyesület
részére biztosítani kell. Ezért merült fel a pénzügyi bizottság ülésén ennek az összegnek
a biztosítása a 2014. évi költségvetési rendeletben.
Poharelec László képviselő kérte, hogy ha a testület valamire szán egy összeget, akkor
azt tisztességgel adják oda. Ha tavaly megszavazták, hogy ennyi összeget adnak a
GYÜSZTÉ-nek, és elfogadták, hogy megrendezték a rendezvényeket, akkor ezt az összeget már tavaly oda kellett volna adni nekik. Az, hogy ők máshonnan is szereznek pénzt,
az legyen az ő dolguk.
Nagyné Perjési Anikó képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a GYÜSZTÉ-nek van egy
pályázat a TDM pályázat, amit 50 millió Ft-ra nyújtott be annak idején az egyesület. A
támogató hatóság 2.5 millió Ft-ot a rendezvények szervezésére megvont az egyesülettől,
mivel nem látta biztosítottnak, hogy az önkormányzat ezt a pénzt arra adja, hogy egy
jobb rendezvény kerüljön megrendezésre. Így emiatt %-os arányban minden projektnek
az összegét le kellett csökkenteni, tehát az 50 millió Ft helyett 43 millió Ft pályázati támogatást kapott az egyesület. Ennek 15 %-át önerőként kell biztosítani. A 43 millió Ftból viszont ugyan azt a műszaki tartalmat kellett megvalósítani, mint amit az 50 millió Ftból szerettek volna. Ez a 7 millió Ft igen csak hiányzik a GYÜSZTE költségvetéséből, ami
ezért keletkezett, mert a 2.5 millió Ft-ot az önkormányzati rendezvényekre nem adták
meg.
Most olyan helyzetbe került az egyesület, hogy eddig az önerőbe bele tett 5 millió Ft-ot,
de többet nem tud, amibe sok tagi kölcsön is van. Ezért is folyamodtak az önkormányzathoz két kéréssel is. Az egyikben az 1.450e Ft biztosítását, míg a másikban 2 millió Ft
tagi kölcsönt kérnének. Így a pályázathoz szükséges önerő része a 3.450 e Ft biztosítva
lenne. Ezekre a pénzekre azért lenne szüksége az egyesületeknek, hogy a pályázatokat
végig tudják vinni és az önerőt tudják biztosítani.
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Várfi András polgármester ismét felolvasta az 1. döntési javaslatot, amely szerint
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre 1.450 E Ft összegű támogatás a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a megállapodás alapján a rendezvények szervezésére biztosított, de 2013. évben át nem utalt
keret terhére.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatával, azaz
nem javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre 1.450 E Ft összegű támogatás a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a megállapodás alapján a rendezvények szervezésére biztosított, de
2013. évben át nem utalt keret terhére (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság nem javasolja az 1.450 E Ft
összegű támogatás biztosítását a GYÜSZ-TE részére).
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester rátért a 3. döntési javaslat ismertetésére, ami a GYÜSZ-TE
részére 2 millió Ft felhalmozási kölcsön biztosításáról szól.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, miért nem a tagok adják össze ezt a
pénzt, és miért nem került egy előterjesztés a testület elé, amiben ki van mutatva a költségvetés. Mikor és miből fogja visszafizetni a GYÜSZTE ezt az önkormányzat részére.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta a költségvetést megelőzően az egyesületnek volt
egy beadványa, amiben leírta, hogy milyen összegű támogatást kér. Erről több egyeztetés is történt, és tárgyalta a Pénzügyi bizottság is, és ott született az a javaslat, hogy kétféle megoldást kellene találni, egyrészt egy pénzeszköz átadást, másrészt egy visszatérítendő támogatási lehetőséget.

161

A beadványban az egyesület kifejtette azt az álláspontját, hogy ez az önkormányzati támogatás hogyan érinti ennek a pályázatnak a megvalósítását. Véleménye szerint ez az
egyezetési eredmény és az egyesület kérelme alkalmas arra, hogy a testület erről döntsön. Természetesen, ha úgy dönt a testület, akkor a tagi kölcsön biztosításának és visszafizetésének feltételeit le kell fektetni. A visszafizetésre az idegenforgalmi adóból keletkező bevétel forrást jelenthet.
Arnóczi István János képviselő továbbra is hiányolta, hogy nem készült előterjesztés,
hogy miből, hogyan akarja az egyesület visszafizetni. Hogy lehet így dönteni?
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a képviselő-testületnek nem lehet célja, hogy
az egyesület működését el lehetetlenítse. Véleménye szerint a 2 millió Ft átengedhető,
aminek a feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.
Márjalaki József bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottsági ülést megelőzően volt egy
5 fős megbeszélés, ahol a GYÜSZTE elnöke kifejtette, hogy miért van szükségük erre az
összegre. Ennek következményeként terjesztették ezeket a javaslatokat a testület elé.
Poharelec László képviselő megjegyezte, a GYÜSZTÉ-nek Gyomaendrőd Város Önkormányzat is tagja. Miért nincs ott mindig valaki az önkormányzat részéről a taggyűléseken, mert így tisztában volna a testület is mindennel, és nem itt kellene forszírozni, hogy
mi mennyibe került.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismét hangsúlyozta, megállapodás nélkül nem kap a GYÜSZTE
támogatást.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, a kettős mérce igen csak él a képviselőtestület bizonyos részébe. Ugyan ezen feltételeket egy másik szövetkezet esetében, ahol
az önkormányzat ugyan olyan tag nem hajlandóak biztosítani, míg a vállalkozói érdekek
mellett hajlandóak biztosítani. Kérte, hogy ne a kettős mércét akarják bevezetni
Gyomaendrődön, a lakosság érdekeit háttérbe szorítva nem lehet képviselni egy önkormányzatnak.
Pájer Sándor a GYÜSZTE elnöke hangsúlyozni kívánta, hogy az egyesület turisztikai feladatokat lát el, ami az önkormányzat feladata, de ennek a feladatnak az ellátását megfelelő együttműködés keretében az egyesület átvállalta az önkormányzattól.
A megállapodásban egyértelműen le van fektetve, hogy kötelesek pályázatokon részt
venni és a városnak pénzt hozni a turisztikai feladatokra. Ezt meg is tették és 42 millió Ftot sikerült nyerni, aminek 6.5 millió Ft az önrésze. Megítélése szerint, ha már egyszer városi feladatot lát el az egyesület, akkor az önrészt a városnak illene állni.

162

Bár annak idején az egyesület vállalta ennek biztosítását, de nem bírják teljesíteni, ezért
keresik a megoldásokat. Az előzetes tárgyalásokon is elmondta, hogy a testületnek van
egy olyan döntése, ami alapján 12 millió Ft-al kellene támogatni az egyesületet. Ettől
eltekintet az egyesület egy köztes megoldásként, és remélték, hogy a 6.5 millió Ft-ot
megkapják, de továbbra is a testület a fenti döntésével kizárták azt, hogy részt vállaljanak
abból a pályázatból, amit egyébként is a városra fordítanának. Remélték, hogy ezt az
1.450 e Ft-ot megkapják, amit a szerződésben is garantáltak az egyesület számára. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a rendezvény nem lett kevesebb, az 4 millió Ft-ba került, amiből az önkormányzat nem fizetett csak 2 millió Ft feletti összeget. A többit az
egyesület állta. A 2 millió Ft –ot pedig arra kérik, hogy az önerőt tudják finanszírozni,
amit hitelként kérnének az önkormányzattól. Szeretnék, ha ezt támogatná a testület,
mert e nélkül elveszthet a pályázat.
Az önkormányzat hozzáállása elgondolkodtatja az egyesületet, hogy induljanak-e újabb
pályázaton, mert ha annak önereje van, akkor azt nekik kell biztosítani, és ez visszatartja
az egyesület tagjait.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában ismertette a 3. döntési javaslatot, amely szerint a képviselő-testület egyetért a Pénzügyi, valamint Bizottság javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletébe
kerüljön beépítésre 2.000 E Ft összegű felhalmozási kölcsön a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a DAOP-2.1.3-12 kódszámú „Helyi és térségi
turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és
fejlesztése” pályázat önerejének biztosításához. A kölcsön biztosításának feltételeit külön
megállapodásban szükséges rögzíteni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
79/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletébe kerüljön beépítésre 2.000 E Ft összegű felhalmozási kölcsön a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete részére, a DAOP-2.1.3-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs
menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesz-
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tése” pályázat önerejének biztosításához. A kölcsön biztosításának feltételeit külön megállapodásban szükséges rögzíteni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a bizottságok következő javaslatát. A 4. döntési
javaslat a Horgász Egyesületek részére bérleti díj fizetési kötelezettség előírásáról, míg az
5. a bérleti díj fizetési kötelezettség elengedéséről szól.
Betkó József bizottsági elnök ügyrendi javaslattal élt, miszerint az 5. döntési javaslatról
szavazzon először a képviselő-testület, mivel ez volt a Városfenntartó bizottság, mint
szakbizottság javaslata.
Várfi András polgármester a horgászegyesületek kérésére is figyelemmel támogatta a
javaslatot és felkérte a képviselőket szavazzanak az 5. döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
80/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem ért egyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon
javaslatával, hogy a Horgász Egyesületeknek 2014. évben holtág haszonbér jogcímen bérleti díjat kell fizetni, ezzel támogatja a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát, miszerint a
Horgász Egyesületeknek 2014. évben elengedi a holtágak után fizetendő
bérleti díj összegét, így a 2014. évi költségvetési rendeletbe holtág haszonbér jogcímen ne kerüljön bevétel tervezésre. Az Egyesületekkel kötött haszonbérleti szerződéseket a feltételek konkrét rögzítésével módosítani szükséges.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette a következő döntési javaslatot, új utak építésére
forrás biztosítása. A Pénzügyi Bizottság, a Városfenntartó Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság javasolja, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben a fejlesztések között a
közvilágítási hálózat bővítésére elkülönített 20 M Ft összegből kerüljön átcsoportosításra
10 M Ft új utak építésére. Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
81/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében a fejlesztések között a közvilágítási hálózat bővítésére
elkülönített 20.000 E Ft összegű keretből kerüljön átcsoportosításra
10.000 E Ft új utak építésére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, a következő döntési javaslat a Közös Hivatal udvarfejlesztésének nem támogatása. Szerepelt 3 M Ft összeg és ez az összeg is az előterjesztés szerint kerüljön átcsoportosításra új utak építésére. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében a fejlesztések között a Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztésére 2014. évben ne különítsen el forrást a testület, az ezen a
jogcímen megtervezett 3.000 E Ft összegű keret kerüljön átcsoportosításra az új utak építésére.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester: a következő döntési javaslat forrásátcsoportosítás a működési általános tartalékba. Az önkormányzati ingatlanok karbantartására, működési tartalékba helyezett 5 M Ft kerüljön átcsoportosításra a működési általános tartalékba.
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Arnóczi István János megkérdezte, hogy ez a Vízműsoron lévő Polgári védelmi bázis, a
Sallai úti ingatlan és a Vállalkozók Háza? Ez felelőtlenség, ugyanis a bázis bármikor kellhet, ha hagyjuk leromlani az állagát, akkor két-három év múlva nem ennyiből fogjuk
tudni felújítani. Ugyanez vonatkozik a Sallai utcai ingatlanra is. A Vállalkozók Házát felül
kell vizsgálni, hogy ki van e használva, ha meg értékesíteni akarjuk és hagyjuk leromlani
az állapotát akkor fillérekért fogjuk tudni, vagy nem tudjuk majd értékesíteni.
Várfi András polgármestert egyetértett azzal, hogy felelőtlenség, ha erről dönt a Képviselő-testület, tehát átkerül a működési általános tartalékba, akkor is kezdeményezni fogja, és előterjesztést készíttet a következő ülésre, hogy vizsgálják meg ezen épületeknek a
karbantartási igényét, mert az ember a saját ingatlanára is költ minden esztendőben,
mert különben lepusztul. Megkérdőjelezni a bázis létjogosultságát, egy olyan városban,
ahol bármikor lehet árvíz, belvíz és nagy létszámú katonaság jelenik meg akiknek valóban egy olyan bázis kell, ahol a parancsnokság elhelyezkedi. Ez fel van szerelve mindenféle ehhez szükséges infrastruktúrával. További kérdés, hozzászólás hiányában ismertette
a döntési javaslatot, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal 3 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem ért egyet az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatával,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletében az Önkormányzati ingatlanok karbantartására működési
tartalékba helyezett 5.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a működési általános tartalékba.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a következő döntési javaslat a közalapítvány
működési támogatásának emelése. Kötött felhasználású működési támogatásként a rendelet-tervezetben beterjesztett 550 e Ft-al szemben 700 e Ft kerüljön elkülönítésre. A
különbség a pénzbeli támogatásként pályázható kerete pedig 1.400 e Ft-ra módosul.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletében a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
részére kötött felhasználású működési támogatásként a rendelet tervezetben beterjesztett 550 E Ft-tal szemben 700 E Ft kerüljön elkülönítésre.
Így a Civil Alap pénzbeli támogatásként pályázható kerete 1.550 E Ft-ról
1.400 E Ft-ra módosul.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ismertette, hogy a következő javaslatban arról van szó, hogy
a Start mintaprogram működési kiadásainak finanszírozására tartalékba helyezett földalapú támogatást és terményértékesítésből származó bevétel összegéből 1.150 e Ft a
Start mintaprogram menedzsmentjét szolgálja és az így felszabaduló saját bevétel pedig
kerüljön a civil alapba, mint természetbeni terembér pályázatba. Így a Start mintaprogram működési tartalékba helyezett kerete 5.300 e Ft-ra módosul a civil alap kerete pedig
8 M- ról 950 e Ft-ra.
Lehóczkiné Tímár Irén javasolta, hogy a természetbeniből az 1.150 e Ft-ból a 150 e Ft
kerüljön vissza a pénzbelibe.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság azon javaslatával,
hogy a Start mintaprogram működési kiadásainak finanszírozására tartalékba helyezett földalapú támogatás és terményértékesítésből származó
bevétel összegéből 1.150 E Ft a Start mintaprogram irányítását végző
menedzsment költségeinek finanszírozását szolgálja és az így felszabaduló önkormányzati saját bevétel pedig kerüljön beépítésre a Civil alapba.
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Az 1.150 E Ft-ból 1.000 E Ft, mint természetbeni terembér támogatás pályázható keret jelenjen meg a költségvetési rendeletben, 150 E Ft pedig a
pénzbeli pályázható keretösszegbe épüljön be, így ezen keret 1.550 E Ftra változik. A Start mintaprogram működési tartalékba helyezett kerete
6.520 E Ft-ról 5.370 E Ft-ra módosul, a Civil Alap kerete pedig 8.000 E Ftról 9.150 E Ft-ra.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a Pénzügyi Osztályvezetőjét, hogy ismerteti a további döntési javaslatokat.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a fenti első 10 döntési javaslat, a
bizottságok javaslatai illetve a bizottsági üléseken elhangzott vélemények voltak, ezekről
döntött a testület. A bizottsági üléseket követően, voltak költségvetési egyeztetések, illetve egyéb önkormányzati egyeztetések és ennek kapcsán még jelentkeztek plusz igények.
Ilyen plusz igény, hogy a Városi Könyvtár esetében szükség lenne plusz támogatás biztosítására 351 e Ft összegben, ugyanis a költségvetés összeállítása során egy számcsere
történt, ennek következtében kevesebb személyi juttatás került beépítésre a rendelettervezetben. Ez az jelenti, hogy a 9.100 e Ft helyett 9.451 e Ft önkormányzati kiegészítő
támogatást kellene biztosítani a könyvtár részére.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár
részére 2014. évben 9.451 E Ft összegű önkormányzati kiegészítést biztosít, azaz 351 E Ft-tal több támogatást, mint a rendelet-tervezetbe beterjesztett összeg. A személyi juttatás összege 8.430 E Ft-ról 8.706 E Ft-ra
módosul, a hozzá kapcsolódó járulék 2.276 E Ft-ról 2.351 E Ft-ra változik.
Határidő: azonnal
Szilágyi Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a 12. döntési javaslat az idegenforgalmi alap tartalék keretének a növelését tartalmazná.
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A beterjesztett rendelet-tervezetben 500 e Ft-ot helyeztünk tartalékba, ami elsősorban a
25 éves városi ünnepség kiadásainak a finanszírozását szolgálná. Egyeztetések során elhangzott, hogy lennének egyéb városi rendezvények is, amelyeket ténylegesen az önkormányzat, vagy valamely intézménye szervezne meg. Ilyen például a Határ Győző szoboravatás, vagy Határ Győző születésének 100. évfordulója, Kállai Ferenc emlékünnepség. Ezen rendezvények finanszírozására célszerű lenne további 500 e Ft-ot beépíteni a
rendeletbe, tehát az idegenforgalmi alap tartalékkerete 1 M Ft lenne.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alap tartalék
keretét az eredetileg beterjesztett 500 E Ft-ról 1.000 E Ft-ra módosítja,
mely keret elsősorban városi rendezvények (pl. 25 éves a város, Határ
Győző szoboravatás, Határ Győző születésének 100. évfordulója, Kállai
Ferenc emlékünnepség) finanszírozását szolgálja.
Határidő: azonnal
Szilágyi Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, Aljegyző úrral egyeztetve derült ki,
hogy azok az emlékplakettek, amiket a kitüntetési alap keretei között a Képviselőtestület oda szokott ítélni, azok elfogytak, így szükség lenne újak beszerzésre, tehát emlékplakettekre illetve díszdobozokra 800 e Ft-os keretre lenne szükség. 2004-ben történt
legutóbb beszerzés, akkor 25 emlékplakettet rendelt az önkormányzat 375 e Ft-ba került.
Szükség lenne minimum 25 emlékplakett vásárlására, illetve ehhez kapcsolódó díszdoboz illetve egyéb beszerzésekre, így a 200 e Ft kitüntetési alap 1 M Ft-ra változna, ebből
800 e Ft szolgálná ezeket a beszerzéseket.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kitűntetési alap keretét 200 E
Ft-ról 1.000 E Ft-ra módosítja, mely keretből 800 E Ft emlékplakettek,
díszdobozok beszerzésére fordítható.
Határidő: azonnal
Szilágyi Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a következő döntési javaslat egy pályázati önerőt foglal magában. A tervezetben 1.905 e Ft jelent meg önerőként. Ténylegesen
az önkormányzat 5 M Ft-ra nyújtott be pályázatot, viszont az egész beruházásnak a költségére igényeltünk támogatást, de ténylegesen csak 2,5 M Ft-ot kapott az önkormányzat. A támogató hatósággal megtörtént az egyeztetés, nincs lehetőség arra, hogy az
eredeti pályázat költségvetése csökkentésre kerüljön, ezért lenne szükség további 595 e
Ft biztosítására, hiszen a teljes eredeti pályázati költségvetést meg kell valósítani, tehát
így 2.500 e Ft-ra módosulna a Határ Győző mellszobor pályázati önerőnek az összege.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző mellszobor pályázati önerejének összegét 1.905 E Ft-ról 2.500 E Ft-ra módosítja, a
szükséges 595 E Ft többlet önerő összegét a felhalmozási általános tartalékból biztosítja.
Határidő: azonnal
Szilágyi Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a civil alap keret növeléséről már megszületett a döntés, mert ez a döntési javaslat tartalmazta a Lehóczkiné képviselő asszony
által felvázolt módosítást. Még két javaslat hangzott el, ami nem szerepelt sem a bizottsági döntési javaslatok, sem az egyeztetéseket követő döntési javaslatok között. Az egyik
500 e Ft biztosítása az oktatási intézmények részére a könyvtárlátogatásokra. Úgy lenne
célszerű megfogalmazni, hogy az önkormányzat 20 M Ft-os működési tartalék terhére
biztosítja ezt az 500 e Ft-ot és ténylegesen ez nem jelentene a költségvetési rendeletben
változást.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a működési céltartalékok között
megtervezett 20 M Ft-os oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó
keret terhére biztosít 500 e Ft-ot az oktatási intézményekben tanuló
gyermekek könyvtárlátogatása céljára.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, Márjalaki József képviselő úrnak volt még egy javaslata a rádió működtetéséről. Kérte, hogy fogalmazza meg a javaslatot összeggel.
Márjalaki József elmondta, 200 e Ft-os összegre gondolt, hogy ezzel támogatná a Képviselő-testület a Rádio Sun működését, cserébe egyeztető tárgyalásokat folytatnánk
ezügyben, hogy ezért mennyi műsoridőt esetleg reklámidőt tudna a szolgáltató részünkre biztosítani.
Várfi András polgármester elmondta, tehát erre az évre 200 e Ft. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Rádio Sun működéséhez 200 e
Ft összeget biztosít.
A pénzeszköz átadás feltételeit külön megállapodásban szükséges rögzíteni.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megkérdezte, hogy van e még a költségvetéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Az átvezetéseket követően majd egy zárószavazásra van szükség.
Kérdés észrevétel nem volt.
Ügyrendi javaslatként elmondta, hogy az ügyelet beszámolóját a 7. napirendi pontot
tárgyalják következőként. Kérte, hogy szavazzanak.
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/Nagyné Perjési Anikó távozott az ülésteremből jelen van 11 fő képviselő./
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete következő napirendi
pontként a meghívó szerinti 7. napirendi pontot tárgyalja.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Az orvosi ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2014. januári ülésen a Képviselő-testület tárgyalta
a Sani-med Trans egészségügyi és szolgáltató Kft beszámolóját és nem fogadta azt el,
mivel a szolgáltató képviselője akkor egyéb okok miatt nem tudott megjelenni és a felmerült problémákat nem sikerült átbeszélni. Februári bizottsági ülésen, a Kft képviseletében Dr. Piriczky Béla megjelent és sikerült átbeszélni a felmerült problémákat, valamint a
bizottság és a doktor úr javaslatával, talán születhet valamiféle megoldás, ugyanis a bizottság azt javasolja a beszámoló elfogadásával kapcsolatban, hogy szükségesnek tartja
az ügyelet ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetések lefolytatását a
szolgáltatóval. A bizottság feladatellátásban jelentős szerkezeti változást azt követően
tartja indokoltnak, ha ezek az egyeztetések és a tárgyalások nem vezetnek eredményre.
Dr. Piriczky Béla elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült problémákat és kérdéseket megválaszolták, akkor felvetették azt a problémát, ami az összes ügyeletnek a legnagyobb gondja, a finanszírozás. Az OEP finanszírozás egy alulfinanszírozott finanszírozás,
emiatt van az, hogy az önkormányzatok lakosságarányosan kell, hogy hozzájáruljanak az
ügyelet működéséhez. Egyetértettek a bizottsággal abban, hogy erről csak akkor tudnak
tárgyalni, ha lefolytatnak egy mélyreható tárgyalást, megbeszélést az ügyeleti struktúra
és annak javítása céljából. Ezt követően, ha lehetőség van, akkor a megbeszélések lezárását követően, ha felmerülnek finanszírozási kérések, esetleg a későbbiekben meg tudnánk tárgyalni.
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/Nagyné Perjési Anikó visszatért az ülésterembe jelen van 12 fő képviselő./
Béres János képviselő elmondta, az elmúlt ülésen felvetették, hogy 2013. december 25én nem volt ügyelet. A következő tájékoztatást kaptuk: 2013. december 24-én és 25-én
Dr. Turcó Ildikó volt az ügyeletes orvos. Most akkor volt ügyelet, vagy nem volt? Választ
nem kaptunk erre? Hol volt ez az ügyeletes orvos? Mert, hogy ki volt a gépkocsivezető
meg az ápolónő, gondolom ott volt a helyén. 24-én állítólag nem olyan állapotban volt
az ügyeletes orvos, amilyenben kellett volna lennie.
Dr. Piriczky Béla válaszában elmondta, ezt a kérdést megkapták írásban is, meg is válaszolták, hogy az ügyeleti rendszerben visszaellenőrizték, és az ügyeleti napló az ambuláns napló egyértelműen alátámasztja, hogy ki dolgozott aznap, ez pecséttel aláírással.
Az említett doktornő volt az ügyeletes úgy 24-én, mint 25-én. Volt ügyeletes orvos a településen. Az ügyelet nemcsak az orvosból áll, hanem a gépkocsivezetőből és az ápolóból, és ezért írták le a tájékoztatóba, hogy a három fő személyzet volt jelen az ügyeleten.
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, bent járt az ügyeleten és ellenőrizte, mint kiderült
utólag akinek rossz volt a tapasztalata, nem is 25-ről volt szó, tehát az Ön tudtával volt e
az elmúlt évben olyan nap amikor nem volt ügyeletes orvos?
Dr. Piriczky Béla válaszában elmondta, az ügyeleti rendszer kialakításában ilyen formában nem fordulhat elő, mert akkor nem működik az ügyelet. Orvos nélkül ügyeletet nem
tudunk működtetni, minden egyes alkalommal a beosztásnak megfelelően orvos van
jelen az ügyeleten, ez visszaellenőrizhető. Az ő tudtával nem volt, de ha ilyen bármikor
felmerül ez bármikor visszaellenőrizhető.
Fülöp Zoltán megjegyezte, december 24-én a doktornő gyógyításra alkalmatlan állapotban volt, a gépkocsivezető nagyobb szakismeretet tanúsított, mint maga a doktornő.
Dr. Piriczky Béla elmondta, ez a felvetés, hogy a doktornő olyan állapotban van, ilyen
jelzést nem kapott a kollégák részéről, hogy a doktornővel bármilyen probléma lett volna, egyébként a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkezik, ezen felül megkérdezte a kollégákat egyik kolléga sem mondta, hogy a doktornő bármilyen
befolyásoltságos állapotban lett volna. Ezt csak utólagos ellenőrzéssel tudták, melynek
lényege az, hogy megkérdezik illetve írásban kérnek tájékoztatást az ott lévő kollégáktól.
Mivel felmerült ilyen jellegű aggály a doktornővel kapcsolatban, az említett doktornő
nem vesz részt az ügyeletben Gyomaendrőd területén.
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Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, kiírta és összehasonlította, a Főorvos úr által számunkra eljuttatott ügyeleti rend február hónapra, hány alkalommal nem fedi le azokat a
napokat, amiket mi megkaptuk. Nem tudja, hogy ennek mi az oka, de erre kéri a választ.
10 nap volt, amikor nem az az orvos ügyelt, aki előzőleg be volt osztva.
Dr. Piriczky Béla hangsúlyozta, minden ügyeleti rendszerben van egy előre megadott
beosztás. A beosztás változhat a kollégák elfoglaltságából adódóan egyéb más vis maior
okok, családi problémák stb., amit orvosolni kell. Van egy beosztás, ami egy tervezett
beosztás és ennek megfelelően a hó végén van a tényleges beosztásnak az elszámolása
és a közzététele, ebben lehet változás.
Mraucsik Lajosné intézményvezető hozzászólásában elmondta, hogy a szociális intézményben is sok probléma van az ügyelettel. Többször tapasztalják, hogy az orvos valamilyen szer hatása alatt érkezik és ennél fogva az idős ellátottakat vagy meg tudja vizsgálni vagy nem. Az elmúlt héten fordult elő, gondozó-ápoló intézmény lévén, szakápolási tevékenységet nem végeznek, egy éjszaka kijött az ügyeletes orvos, a gondozónő tájékoztatása ellenére bekötötte a betegnek az infúziót és otthagyta. Hiába kérte a gondozónő, hogy felügyelje végig az infúziót, mert ő erre nem kompetens az volt a válasz,
hogy nem okozhat gondot egy branülnek a kivétele. Valóban nem okoz gondot, de nem
vagyunk rá kompetensek. Aki valamilyen szinten egészségügyet tanult annak tudnia kell,
hogy egy infúzió, amiben ráadásul kétféle gyógyszer van beadva, bármikor okozhat
olyan problémát a betegnél, ami esetleg életveszélybe sodorja. Ezt nem tudjuk elfogadni
és kéri, hogy azoknak az orvos kollégáknak, akik ügyelnek, valamilyen szinten tegye ezt
érthetővé, hogy a szociális intézményben nem hagyhatnak ott beteget, úgy hogy bekötik
az infúziót. Ez még soha nem fordult elő, mert amikor erre sort kellett keríteni a nappali
időszakban, az orvos beköti ugyan az infúziót, de amíg a mentő meg nem érkezik, addig
végig a beteg mellett van.
Dr. Piriczky Béla megköszönte az észrevételt, de ha ilyen problémája akadt a szociális
intézménynek, egyáltalán, ha az orvosi ellátással problémája van, akkor ezt már régebben is lehetett volna közölni, hogy próbáljanak lépni és javítani benne. Ha meg tudják
mondani, hogy mikor volt, meg tudja nézni, hogy ki volt az ügyeletes és felelősségre
tudja vonni. A helyszínen nem hagyható infúzió bekötése után a beteg, de egy szociális
intézményben egy bekötött infúzióval egy beteg abban az esetben ideiglenesen otthagyható, ha esetleg más hívása van az ügyeletnek és el kell menni sürgős hívásra. Ki kell
vizsgálni az esetet, csak utána tud érdemben válaszolni. A befolyásoltsággal kapcsolatban, nem általánosítani kellene az ügyeletet, hanem konkrétan, mert hogyha ugyanarról
a kolléganőről van szó, akit a képviselő úr is említett, abban az esetben ez a dolog miután a tudomásunkra jutott megoldódott, nem vesz részt az ügyeletben.
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Volt még egy észrevétel októberben vagy novemberben akkor is kivizsgálták megállapították, hogy igaz volt a felvetés, a kollégát eltávolították az ügyeleti rendszerből. Tudnak
lépni és javítani konkrét esetekben.
Arnóczi István János elmondta, hogy fel kell venni egy jegyzőkönyvet, ott van a betegjogi képviselő, mindenkinek érdemes felkeresni bármilyen ilyen ügybe keveredik. A hivatalos szervek, intézmények jegyzőkönyvet vegyenek fel, mert akkor tud bárki is lépni.
Akinek ilyen információja van, azonnal tegye meg azokat a lépéseket, mert csak akkor
lehet ténylegesen bizonyítani.
Betkó József megkérdezte, hogy az éjszakai ügyelet orvosai érzékelik-e azt a betegeknél, azt a hiányosságot, hogy nincs éjszakai gyógyszertár ellátás? Ez felmerül- e a betegeknél, zavarja- e őket? Jelzik-e Önök felé?
Dr. Piriczky Béla elmondta, hogy jelezték, hiába írják fel a gyógyszert a kollégák, nincs,
hol kiváltsák a betegek és ez elsősorban egy hosszú hétvégénél csapódik le, ahol másnap nem biztos, hogy el tudja kezdeni a terápiát. Kifejezett jelzés a betegek részéről, ami
az orvoskollégáknál lecsapódott volna nem érkezett.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában elmondta, hogy egy
beszámoló elfogadásáról döntünk, és ha egy beszámolót elfogadunk, az azt jelenti, hogy
egyetértünk a tartalmával. Az orvosi ügyelet értékelésénél átlagban nem mondhatjuk se
azt, hogy jó se azt, hogy rossz. Az orvosi munkának kiválónak kell lenni, mert akkor is
lehetnek orvosi műhibák, de ezek a kritikai észrevételek nem arról szóltak, hogy tévedett
az orvos, hanem olyan cselekményekről, negatív magatartásokról, amelyek nem megengedhetőek. Az előttünk lévő döntési javaslatban az áll, hogy a beszámolót elfogadja a
Képviselő-testület azzal, hogy az ügyeleti ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetéseket folytatunk a szolgáltatóval, mert vagy tovább beszélgetünk erről és
javul a helyzet, vagy pedig más megoldást kell keresnünk és a Képviselő-testületnek
mindkettőre fel kell készülni. Ezeknek a kihangsúlyozásával javaslom, hogy fogadjuk el és
főorvos úrral továbbra is tartjuk a kapcsolatot és nemcsak elbeszélgetünk, hanem valóban konkretizáljuk, hogy mikor mit hogyan kell tenni és mi az elvárásunk. Kérem, hogy
szavazzanak az ügyeleti beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselőjének az orvosi ügyelet 2013. évi munkájáról készített beszámolóját azzal, hogy az ügyeleti
ellátás színvonalának javítása érdekében további egyeztetéseket folytat a
Szolgáltatóval.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a módosítás értelmében a költségvetési főösszeg 36.691
e Ft összeggel csökkent. Főbb előirányzat változás a rendeletben zárolásra illetve átcsoportosításra kerültek a Térségi Szociális Gondozási Központ és Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda bevételi és kiadási módosított előirányzatai. A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése alapján a szerkezet átalakítási tartalékból kapott 56.720 e Ft, melyet a közoktatási
intézmények működtetésére kapott önkormányzatunk. Továbbá 7.810 e Ft, mely a beszámítás összegének differenciált visszapótlására került megállapításra. Központosított
támogatásként pályázat útján 14 M Ft összeget nyert önkormányzatunk, mely a sportcsarnok felújítására fordítható, az összeget december hónapban utalta a Kincstár. A tartalékból kivezetésre kerültek a megfelelő költséghelyekre a tartalékban megtervezett és
az év során felhasznált kiadások előirányzatai.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy alkossák meg a
2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.529.195 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 782.532 ezer forint, a működési célú
pénzeszköz átvétel összege 609.154 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a
támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 555.247 ezer forint, az államháztartáson
kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2.,
2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.025.252 ezer
forint, ezen belül a személyi juttatás 544.465 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulás 111.056 ezer forint, dologi kiadás 562.834 ezer forint, a működési
célú pénzeszköz átadás 806.897 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 7.868 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 917.414 ezer forint. Ezen
belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 724.957 ezer forint. A felhalmozási
célú pénzeszköz átadás összege 16.045 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás
értékű kiadás összege 4.751 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 41.826 ezer forint,
hiteltörlesztés összege 134.586 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja
be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
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5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 578.661
ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
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1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban

Szakf.

Cím
szám

1.

Alcím Előir.
szám szám

4.

Cím
neve

Megnev.

1.

Alcím
neve

Előir. neve

Módosított
előirányzat
IV.

2013. évi terv

Módosított előirányzat V.

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére

1 114

1 114

Földhaszonbér

8 140

8 140

20 575

52 531

Bérleti díj
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás

393

393

Egyéb bevételek

2 084

2 084

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

Kamatbevétel

3 000

3 000

Készlet értékesítés
Polgárvédelem bevétele

203

Kis Bálint Iskola műk.bevétele

1 470

Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei

2 630

Városi Zene és Műv.Iskola bevétele

1 396

Kner Imre Gimnázium műk.bev.

2 848

Ped.szakszolgálat műk.bevétele

16

Kamatbevétel kötvény

25 000

45 396

13 861

22 529

Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez

2 700

ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.

47 033
20 000

0

96 251

195 567

190 115

10 945

Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
1.

4.

2.

Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló

3 000

3 000

18 408

18 408

286 309

Nyári diákmunka támogatása

715
1 215

2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.

16 808

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.

18 052
27 165

Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.

922

Beton, varroda közmunkapr.tám.

0

64 136

Belvíz közmunkapr.támogatása

142 023

Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása

103 674
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Téli közfoglalkoztatás új

7 348

Támogató Szolgálat támogatása

8 553

Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.

340

Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele

7 061

Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 214

12 214

Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 935

12 935

Magyarország szeretlek pályázati pe.

650

Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
Támogatásértékű műk.bevétel össz.

2 200

2 200

541 989

441 556

0

0

541 989

441 556

Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
1.

4.

3.

Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B EU forrás
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása
32 545
KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.

319 844
32 529
32 545

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-20120044
49 538
49 538
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.

28 862
91 929

91 929

526 385

555 247

1 500

1 500

10 000

10 000

11 500

11 500

537 885

566 747

4 000

4 000

Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
1.

5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés

300

300

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 500

1 500

Egyéb kölcsön visszafizetés

700

700

0

0

Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
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Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi,
Leontex)

400

400

0

0

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése

2 367

DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér.

15 306

Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.

1 000

1 280

Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése

7 000

7 000

Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.

7 000

7 000

21 900

39 853

1.

5.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét
1.

Működési célú

2.
1.

Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét
összesen

6.

2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím Alcím Előir.
szám szám szám
4.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

2012.
évi
terv

2013.
évi terv

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
IV.
V.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

37 861

63 409

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

1
2 900

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
4.

Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen

2 933
26 232

7 339

0

10 000

12 295

58 100

104 870

650 451

671 688

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
13.

4.

5 974

Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

181

650 451

677 662

708 551

782 532

Szakf
.

Cím
szá
m

1.

AlElőir.
cím
szám
szám

4.

1.

Megnev.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

IKSZT pályázat bér támogatás
Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj

Támogatásértékű műk.bevétel össz.
Liget Fürdő pénzeszközátvétel

R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Közterületfoglalás
Kötelezettségváll-ÖNO
Egyéb bevételek
Váll.tól átvett pe.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
Kamatbevétel
Közköltséges temetés vfiz.
Készlet értékesítés
Szos.segély visszafiz.
Polgárvédelem bevétele
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Kis Bálint Iskola műk.bevétele
Rózsahegyi Kálmán Iskola
műk.bevételei
Műk.célú
pénzeszközátvétel összesen:
1.

4.

3.

2013.
évi
terv

Módosított előirányzat
IV.

Módosított előirányzat V.

2 200
541
1 114
989
8 140

2 200
1 114
441 556
8 140

20 575

52 531

393

393

2 084

2 084

2 084
0
3 000

2 084
0
3 000
203

541
989

Városi Zene és Műv.Iskola
bevétele
Önkormányzat
felh.c.pe.átvét
Kner Imre Gimnázium Támogatásértékű
műk.bev.
felhalmozási bevétel
Ped.szakszolgálat műk.bevétele
Közösségi közlekedés pály.tám.

1 470
2 556
630
441
1 396
2 848
16

Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
25 000
45 396
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
319
1.2.0/B EU forrás
844
319 844
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülésSzennyvíztisztító telep felújítása KEOP
32 529
32 529
1.2.0/B EU Önerő Alap
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
22 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
ÁFA visszatérülés működéshez
2 545
700
1.2.0/B 2012-re járó tám.
32 545
32
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap
47 033
85%-100%
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%Oktatási intézmények saját bev.
100%
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Alapszolg.ny.gond.egység
Saját bevétel összesen:
96 251
195 567
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
0044
49 538
49 538
Kamatbevétel kötvény

1.

4.

2.

Támogatásértékű műk.bevétel
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

28 862

Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.

Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Mozgáskorl.tám.

91 929
190
526
115
385

10 945
555 247

3 000
1 408
500
18
10 000
286
309

3 000
1 408
500
18
10 000
715

16 500
808
11
537
885

18 500
052
11
27 165
566 747
922

0

64 136

Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről

Mezőőri jár. átvett pénz

Út érdekeltségi hj.

Szennyvízberuh.érdekeltségi
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők
4332, egyéb 14076) hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben
indulóköt.váll.
Közérdekű
Nyári diákmunka támogatása

1 215

2012.évi START progr.2012-ről
áthúzódó
tám.
Felh.c.pe.átvétel
állaháztartáson
kívülről
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
pénzeszközátvétel összesen:
Téli közfoglalkoztatás Felh.célú
8 fő támog.
1.

5.

91 929

Beton, varroda közmunkapr.tám.
Kölcsönök
visszatérülése
Belvíz közmunkapr.támogatása

142 023

Lakáskölcsön visszafizetés
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása

4 000

4 674
000
103

Téli közfoglalkoztatás új

Elemi kár kölcsöntörlesztés

300

300
7 348

Támogató Szolgálat támogatása

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 500

1
8 500
553

Egyéb kölcsön visszafizetés
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.

700

700

Kölcsön
visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi
kieg.tám.
Váll.pe.
Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Szúnyoggyérítés településektől átvett
Váll.
Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi,
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Leontex)
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése
Magyarország szeretlek pályázati pe.
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér.
Előző évi pm. átvét

182

0

0

400

400
340

0
12 214

7 061
0
12 214

12 935

12 935
2 367
650
15 306

Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.

1 000

1 280

Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése

7 000

7 000

Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.

7 000

7 000

21 900

39 853

1.

5.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét
1.

Működési célú

2.
1.

Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét
összesen

6.

3. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban

4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Cím neve

Alcím
Előirányzat neve
neve

2013.
évi
terv

Módosított
előirányzat
V.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1.
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.
5.

Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

274
662
40 339
198
392
277
794

1.
2.
3.
4.
5.

3.
1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
5 775
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 559
Dologi kiadás
5 622
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
12 956
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
11 528

183

52 469
411 440
669 337
0

791
187

2.

315 372

1 448 618
7 987
2 023
7 619
0

17 629
10 361

2.
3.
4.
5.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 112
Dologi kiadás
10 886
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és
Szolg.Intézmény
25 526
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
55 754
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
15 054
3.
Dologi kiadás
15 596
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
86 404
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
70 323
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
19 025
3.
Dologi kiadás
62 671
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
152
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
019
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
250
1.
Személyi juttatás
044
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
67 161
262
3.
Dologi kiadás
815
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
580
020
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
132
1.
Személyi juttatás
143
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
33 619
3.
Dologi kiadás
56 516
226
4.
Pénzeszköz átadás
274
5.
Ellátottak juttatása
448
552
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Működési kiadások mindösszesen
800
1.
Személyi juttatás
229
179
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
869
612
3.
Dologi kiadás
498
504
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
068
5.
Ellátottak juttatása
0

184

2 646
11 197
0

24 204
0
0
0
0
0
0
78 905
20 848
80 416
5
0
180 174

0
0
0
0
0
0

131 840
33 070
52 162
137 555
0
354 627

544 465
111 056
562 834
806 897
0

2 096
664

Működési kiadások mindösszesen:

2 025 252

5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Szakfel.
szám

Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Szakfel.

9.

Cím
neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. Módosított
évi
előirányzat
terv
V.

Polgármesteri Hivatal
7.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

02100010

Erdőgazdálkodás
1.
2.
3.
4.

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Összesen:
36000010

Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1.
2.
3.
4.

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Dologi kiadás (Kamat)
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

18 171

0

0

0

18 171

0

0

0
10
000
13
807
23
807

0

Összesen:
37000010

Szennyvíz elvezetés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

38210110

Települési hulladék
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
52200110

10 000
20 374
30 374

Helyi közutak üzemeltetése
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

185

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen

8560050

6 934

26 046

0
6
934

0
26 046

Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

84140317

0
0

0
0
31 715

0

31 715

10
917

10 917

Okt.vagyon önkormányzati költségek
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
68000110

2 948
14
000
93
715
121
580

2 948
14 000
0
27 865

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

68000210

0
0

0
4 360
0

0

4 360

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0
13
861

0
21 435
0

13
861

Összesen:
81300010

0

21 435

Zöldterület kezelés-parkgondozás
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
85601110

0
0

0

3 455
22
000
25
455

7 165
22 000
29 165

Ped.szakszolgálat
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen

84111410

218

0

218

Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.

Személyi juttatás

186

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:
84111510

0

0

Önkormányzati képviselőválasztás
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:
85202111

0

0

Kis Bálint Iskola Működtetése
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

22 012

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
85202112

1 902
0

23 914

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

27 404

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
85311110

0

27 404

Kner Imre Gimnázium működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:

85202110

17 011

0

17 011

0

2 379

Okt.int. működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

85203110

2 379

Zeneiskola működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaadót terhelő jár.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

84113310

35
1
4 130

0

4 166

Helyi adókkal kapcsolatos
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

4.

Pe.átadás
Összesen:

187

0
42
000
42
000

0
0

85600010

Okt.kieg tev.
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

84140210

2 035
0
251
0
0

2 286

Közvilágítás
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

84140310

0
0
33
238

33 238

0

0

33
238

33 238

Városgazdálkodás
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

84140311

2 877
0
42
500
18
960
61
460

991
88 313
464 330
556 511

Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
84215510

1 173
0

42

750

750

0

0

750

1 965

Testvérvárosi kapcsolatok
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

84242110

0
0
1 780
0
0

1 780

Közterület felügyelők
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:
84242111

0

0

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

9 029

10 032

1 962

2 108

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

2 100

2 100

0
13
091

0

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.
Összesen:

188

14 240

84242112

Településőrök
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:
84253110

0

0

0

0

0

0

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

216

216

58

58

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

850

1 350

400
1
524

400

Polgárvédelmi tev.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84254110

2 024

Ár- és belvízvédelem
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
85101150

9 910

38 772

2 090
12
000

2 090
40 862

Óvodai nevelés
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
86210250

0
15
510
15
510

16 249
16 249

Háziorvosi ügyeleti ellátás
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
86905210

0
0
0

0

7 180
7
180

7 180
7 180

0

0

0

0

6 000

6 905

0
6
000

0
6 905

0

0

0

0

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
87301110

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1.
2.

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

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb

189

0
0

0

tám.
Összesen:
87901210

0

0

0

0

0

0

125

125

0

0

125

125

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

0

1 326

0

204

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

0

0

1 530

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

0

21 460

0

4 704

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

1 001

0

0

0

27 165

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

0

1 079

0

287

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

17

Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
89044215

Téli közfoglalkoztatás 8 fő
1.
2.
3.
4.
Összesen:

89044214

Mezőgazd.közfogl. 60 fő
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88992410

Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
1.
2.
3.
4.

0

0

0

1 383

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

4 000
4
000

4 000
4 000

0

41 563

0

6 400

Összesen:
88211410

Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

89044216

Beton, kerítés, varroda közmunka
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
89044217

8 756
0

0

0

56 719

0

114 000

0

17 023

Belvíz közmunka
1.

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

2.

190

3.

Dologi kiadás

4.

8 500

0

139 523

0

58 000

0

9 424

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

89044218

0

0

Mg.közfoglalkoztatás
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.

22 000
0

0

0

89 424

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

0

1 897

0

539

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

0

0

2 436

0

0

2.

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

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:
89044219

42 fő 6 órában foglalk. Közmunka
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88212110

Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1.

Összesen:
88212210

0
0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
88212310

0
4 300
4
300

4 300
4 300

Temetési segély
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
88212410

0
0

0

0

0

4 500
4
500

4 500
4 500

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
88212510

3 000
3
000

8 203
8 203

0

0

Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1.

Személyi juttatás

191

Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

2 700
2
700

2 700
2 700

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

4 000
4
000

4 000
4 000

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

2 000
2
000

2 000
2 000

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

4 084
4
084

4 084
4 084

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
88212910

Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88220110

Adósságkezelési szolgáltatás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88993610

Gyermektartásdíj megelőlegezés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88220310

Köztemetés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

87301118

Mirhóháti u. TIOP
1.
2.
3.
4.

192

Összesen:

0

0

0

0

2.

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

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

88992810

Falugondnoki szolgálat
1.

Összesen:

0
0

0

0

0

2.

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

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

88100010

DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
1.

Összesen:
89030150

0
0

0

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Civil szervezetek működési támogatása
1.
2.
3.
4.

0

3 849

0

3 849

7 505

7 841

2.

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

2 027

2 118

3.

Dologi kiadás

3 543

527

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:
84140310

Közcélú támogatás (menedzsment)
1.

Összesen:
89044210

0
13
075

10 486

20
217

20 217

2 729

2 729

2 346

2 346

0
25
292

0

Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
89044310

25 292

Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
89044311

211
969
28
616
45
724

0
0
0

0
286
309

0
0

14
809

16 555

1 999

2 281

Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és

193

szoc.hj.a.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0
16
808

0
18 836

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

0

1 750

0

1 750

0

0

2.

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

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4.
Összesen:
84119250

Sajt és Túrófesztivál támogatása
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84119150

Halászléfőző rendezvény támogatása
1.

Összesen:
91050210

800
0

800

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

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

910

1 460

910

1 460

Képtár
1.
2.
3.
4.
Összesen:

93120410

Diáksport támogatása
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
93190350

120
32
348
0

0

0

500

M.N.S. egyéb sporttámogatás
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

93291110

0
10 737
0

10 737

0

0

Fürdő
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
93291910

0

0

0
20
663
20
663

12 700

42 910

0

0

30 210

M.N.S.egyéb szórakoztatás
1.

Személyi juttatás

194

2.

Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

2 252

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

89044410

1 290
0

3 542

Téli közfoglalkoztatás új
1.
2.
3.
4.

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

3 700

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

3 148

Összesen:
96090050

500

0

0

0

7 348

Tourinform Iroda tám.
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
94990010

329
80
1 253
0

0

0

1 662

Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1.

0

2.

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

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:

96030210

0

4 000
0

4 000

0

0

0

0

100

100

0

0

100

100

0

0

Temetkezés
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
93110210

Sportlétesítmények működtetése
1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
84251050

0

0

2 956

2 956

6 475
9
431

6 975
9 931

Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
1.
2.
3.
4.

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

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

Összesen:
7.

Önkormányzat összesen

195

0

5 500
5
500

5 500
5 500

1.

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

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
7.

Önkormányzat
összesen

274
662
40
339
198
392
277
794
791
187

315 372
52 469
411 440
668 977
1 448 258

6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve
1.

6.

Alcím neve

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút
felújítás
Magtárlaposi lakások
felújítása
Költségalapú bérlakások
felújítása
Szennyvíz és ivóvíz
rek.munkák
Költségalapú bérlakások
felújítása

2.

6.

2013. Módosított
évi előirányzat
terv
V.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

20
000
22
000

4.

5.

0

4 277
291

42
000

4 568
3 300

Selyem u. épület felújítása

3.

0

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

0

3 300

6.

0

0

6.

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

0

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény

196

6.

6.

7.

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás

0

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42
000

7 868

0

Felújítási kiadás mindösszesen:

7. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Al- Elői Cí
Cím
cím r.
m
szá
szá szá nem
m
m
ve

1.

7.

Alcím neve

Előirányzat neve

Mó- Mó201 dosít dosít
3.
ott
ott
évi elői- előiterv rányz rányz
at IV. at V.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem
számolható ktg)
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok
különbözete (35550-17716)
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

392
421

392
421

17
834
51
505
102
143

17
834
49
843
102
143
28
862

Belvíz fordított ÁFA
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó

197

0

1
500
900

1 500
900
2969
524
3476
102
127
2969
318

Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca
útalap
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Csepel dízel motor vás.
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Óvodai épület felúj.
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás
Selyem u. óvoda ép.
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124.
Játszótéri játékok vás.
Esze T. u. vízelvezetés
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj
felajánlása
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján
Corini és Vidovszky festmények vásárlása

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

566
303

7.

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

0

7.

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

0

5.

7.

0

Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gépműszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek bgépműszer besz.

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés

0

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

198

0

5974

Előző évi pénzmaradványból épület
beruh.

6.

0
0

Pályázati pénzből játék beszerzése

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi
Intézmény

149
0

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

4.

699
928
149

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

1735
2229
2
842
460
3486
3447
4
1450
159
1389
246
420
419
200
600
1000
2100
200

Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.

2.

301
2416
7

695
1153
2
18
201
0
0

7.

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1 604
175
4 900

Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.
Irattári polc
Klíma beszerelése

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0
566
303

Fejlesztési kiadás összesen:
1.

8.

6 679
724
957

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
37
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
354
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe.
Támogatás értékű felhalmo37
zási össz.
354

2 880
1 871
4 751

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

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás öszszesen:
1.

9.

1
000
1
800
4
572

1 000
1 800
4 572
3 922

7
372

11
294

44
726

16
045

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye Közh.Egy.
Rózsahegyi k.Alapítványnak
pály.-hoz kölcsön nyújt.
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.műk.kölcsön
IKSZT műk.kölcsön
Liget Fürdőnek műk.kölcsön
Közköltséges temetésre köl-

199

2
000
1
000
873

2 000
1 000
873
5 000
15
306
2 176
15
000
471

csön
3
873

41
826

210
513

134
586

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210
513

134
586

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825
415

917
414

Kölcsönök nyújtása összesen:

1.

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

10.

8. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Cím
szá
m

Alcím
szám

Előir.
szám

1.
11.

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi
terv

Módosított
előirányzat
V.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap

400

0

Kitüntetési alap

200

0

0

0

2 100

0

13 000

0

0

0

Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi
alap
Talajterhelési díj

500

500

Állati hulla ártalm előző évi elszámolás

0

0

Állati hulla ártalm.2012. évi előleg

0

0

Rendezvények alapja

4 400

0

TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva
tartás:2010.05.01.-10.01.)

4 000

0

0

0

Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.

10 000

0

Kállai adomány, és a kamata

10 000

10 000

2 577

2 577

0

0

0

0

0

0

Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás
régi játékok 2010-2011.
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás
2013.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj
felajánlás
Beszámítás
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási
t-ból

0
56 720

Sportcsarnok felújítására-központosított tám.

14 000

Közművelődési int.támogatása-pályázati pe.
Közfogl.saját erő

200

2 000
0

0

Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.

507

Könyvtár pm

0
475

Műv.ház pm.

797

Közös hivatal pm.

17 930

Segély elszámolás

17 024

Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa

0

0

IKSZT beruházás

2 200

0

IKSZT beruházás működési plusz igény

3 726

1 026

0

0

Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
Központosított támogatás

0

Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.

0

Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi
bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok

0

420

0

20 000

20 000
0

0
843

0

3 000

0

Nyomda Múzeum tám-a

0

Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.

7 962

0

Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

1 500

0
0

segély elszámolás
Működéssel kapcsolatos tartalék
összesen:
Felhalmozással
kapcsolatos tartalék

0

87 335

143 049

Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés

0

0

Fogorvosi gép értékesítése

0

0

Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése
KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése
KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés
"aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés
"aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő 2014.
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
önerő 2012.évet követő köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-
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4 358

436

0

1 898

0

0

1 981

1 981

35 285

35 285

0

0

0

0

24 352

24 352

30 653

30 653

17 223

17 223

4 053

4 053

0

0

0

0

21 041

21 041
351

0

0

ben rel.bérl.díj maradv.)
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körösszögben
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11
önerő

1 230

1 230

13 197

13 197

Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő

49 539

44 107

Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék

75 927

Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális
fejlesztése pály.se.
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg
tőkeemelés

1 257
4 214
0

0

Iparűzési adó túlfizetés
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út)
tám.visszautalás

36 793

55 000

0

0

Fürdő hitelfelvét

15 000

0

Új Városháza kial. Maradvány költsége

4 197

0

Új városháza kial. Többletköltségei

3 000

0

Könyvtár kial.Selyem út 124.

5 000

0

Gépjármű beszerzés
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő
(tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP2012-5.5.0/A

3 500

0

72 197

71 460

27 803

21 758

5 000

5 000

900

0

DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő

Játszóterek kialakítása saját erő
Nyomda Múzeum tám-a
Felhalmozással
kapcsolatos tartalék
összesen:
Gyomaendrőd Város
Önkormányzat összesen:

11.

376 302

430 423

463 637

573 472

Gyomaendrőd Város
Önkormányzat
összesen:

4.
11.

Céltartalék összesen:

463 637

573 472

463 637

573 472

10 519

5189

Gyomaendrőd Város
Önkormányzat

4.

Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

10 519

5 189

474 156

578 661

9. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
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2013. évi terv

2 729 684
708 551

Módosított
előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

2 772 793
793 093

2 746 663
782 532

Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

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

0

0

0

3 438 235

3 565 886

3 529 195

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 211 189
26 812
869 842
458 043

2 025 252
7 868
917 414
578 661

3 438 235

3 565 886

3 529 195

10. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti
létszámkerete

Intézmény megnevezése

2013. évi
nyitó létszám
(fő)

Változás

IV. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Változás

V. rend mód.
engedélyezett
létszám (fő)

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

-34

0

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

-2

29

160

160

-160

0

1
39
3
2
3
3

-1

0
39
3
2
3
3

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

1
38
3
2
4
4

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám

1

-1
-1

5
5

0
1
5
5
6

1
5
5

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Összesen:
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28

-22

6

322
295
15
632

-21

301
295
15
611

-21

-196

-196

105
295
15
415

7. Napirendi pont
Térítési díjakat meghatározó önkormányzati rendeletek módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a társulási tanács 2014. február 3-án tárgyalta a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak módosítását és meghatározta a 2014. március 1-től fizetendő intézményi térítési díjaknak
az összeget. 2011-ben a társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg
ezért a törvényben meghatározott eljárási rendnek megfelelően, mind a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet mind pedig a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás
által meghatározott térítési díjak. A helyettes szülő igénybevételéért fizetendő térítési
díj összege, az előző évihez viszonyítva nem változott, így ebben az esetben az önkormányzati rendelet módosítása nem szükséges, az időskorúak és a fogyatékosok
nappali ellátása étkezés nélkül szolgáltatás, valamint a fogyatékos személyes nappali
ellátása étkezéssel szolgáltatás esetében élt az önkormányzat pályázati kompenzáció
lehetőségével és ebben az esetben nő az intézmény önkormányzati támogatása.
Azonban ezeknél a szolgáltatásoknál, ha a számított térítési díjak bevezetésére kerülne sor, akkor az adott szolgáltatás megszüntetését okozná. Ezért nem fog bevezetni
az érintettekre vonatkozóan emelést. Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
fizetendő térítési díjak módosításáról szóló rendelet megalkotásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
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1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 4 /2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Térítési díjak szolgáltatásonként

1

2
3

4

5
6

A
Ellátási forma

B
C
1993. évi
Önkormányzati
III. tv sze- kompenzáció
rint számított
intézményi térítési
díjak
2014. évre
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés
374,-Gyomaendrőd
+101,(ÁFA)
Szociális étkeztetés
374,-Hunya, Csárdaszállás
+101,(ÁFA)
Szociális étkeztetés
50,-kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
465,--
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D
2014 . évi
intézményi
térítési
díjak

E
Szolgáltatási
egység

374,+101,(ÁFA)
374,+101,(ÁFA)
50,-

Ft/adag

465,-

Ft/óra

Ft/adag

Ft/nap

7
8

9

10
11

12

13

14

Időskorúak nappali
260,210,50,ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek
540,490,50,nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek
914,489,475,nappali intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Átlagos szintű és
2.290,-2.290,demens gondozást,
68.700,-68.700,ápolást igénylő ellátás
- 1-2 ágyas, előteres
2.750,-2.750,önálló vizesblokkos
82.500,-82.500,szoba
Átmeneti elhelyezés
2.290,-2.290,Gyomaendrőd, Blaha u.
68.700,-68.700,2-6.
- Átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

15
16 - Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére
17 - Szállítás Szociálisan
rászorultak részére
18 - Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére
19 - Szállító szolgáltatás –
2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rend. 12/A § alapján

Ft/nap
Ft/nap

Ft/nap

Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

240,-

--

240,-

Ft/óra

40,-

--

40,-

Ft//km

400,-

--

400,-

Ft/óra

150,-

--

150,-

Ft/km

Várfi András polgármester a következőkben a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
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A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.

Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés térítési díjai

1
2
3

A
Teljes árú térítési díjak
Óvoda
Általános iskola

B
Reggeli

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

76

70
89

175
229

51
101

127

207

4
5
6
7
8
9

Középiskola
50 %-os térítési díjak
Óvoda
Általános iskola
Középiskola

127
244
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
35
88
26
38
45
115
56
64
122
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák

180
Vacsora
64
90

8. Napirendi pont
Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott
támogatást szabályozó rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy költségvetési támogatás támogatási igény
alapján nyújtható. A támogatási igénynek a formája pedig a pályázat vagy a kérelem.
Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A támogatási igényről jogszabályban ennek hiányában pedig a kezelő szerv belső szabályzatában megjelölt személy
vagy testület dönt. Hat olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit. Ifjúsági alap, civil alap, sport alap,
környezetvédelmi alap, idegenforgalmi alap, vállalkozásfejlesztési alap. Ezeken túl van
még a polgármester alap és a rendezvény alap is, amely részleteiben más önkormányzati rendeletben nem szabályozott, így az önkormányzati működési támogatás
címén nyújtjuk a többihez hasonló működési és eljárási keretben. Az ifjúsági alapról
tudni kell, hogy 2011. előtt viszonylag nagy összeggel szerepelt az éves költségvetésben 2011. ben már nem volt képezve 2012-ben 210 e Ft, majd 2013 és 2014. évben
már nem szerepel az előirányzatban. Az ifjúsági rendeletünk ma már csak két kérdést
szabályoz és ezért az alap megszüntetése és az az alapját szolgáló rendelet hatályon
kívül helyezése lenne indokolt. A civil alapról tudni kell, hogy elsősorban rendezvényekhez kapcsolódó kulturális tevékenység támogatását célozza meg. Az elmúlt két
évben meghívásos alapon működött és közel állandó összegű költségvetési előirányzat volt hozzá biztosítva. A pályázati rendszer alapvetően szabályozott, néhol még
túlszabályozott is. Viszont nem szabályozott a kötött alapnak a felhasználása, ezért
szükséges lenne erre is szabályt alkotni, a közművelődési és a sport alap rendeletében. A sport alapról tudni kell, hogy elsősorban helyi egyesületi formában végzett
versenysport tevékenységét támogatja és ez is pályázati rendszer. Környezetvédelmi
alap, az elmúlt két évben tervezetten képződik az éves költségvetésben, jelenleg is
benne van. Idegenforgalmi alap 2010-től nincs a költségvetésben ilyen jogcímen, a
rendezvényalap az idegenforgalmi alapra leírtak az igazat, a vállalkozásfejlesztési alap
szintén nem szerepel, ezért létjogosultsága is kérdéses és célszerű lenne hatályon
kívül helyezni ezt az alapot is. A polgármesteri alap, a költségvetésben évente képződik az előirányzat erre a jogcímre.
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A támogatási eljárásban 2013-tól elektronikus pályázati szabályokat alkalmazunk rá,
az igények nem pályázatok, hanem gyakorlatilag egyedi támogatási igények, itt szintén felmerül a magánszemély támogatási igény lehetősége. Az önkormányzati működési támogatás ezek az alapok kötött előirányzatúak, ilyen a polgárőrök, tűzoltó, képtár, sportpálya fenntartása, ezek rendeletileg nem szabályozottak. Az Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a normaszöveg rendelet megalkotását fogadja el a Képviselőtestület.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre
nyújtott támogatást szabályozó rendeletek módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 11., 13. és
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § (1) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közm. Ör.) 6. §-a kiegészül a következő (2a), (2b), (2c) és (2d) bekezdésekkel.
„(2a) Az Alap maximum 85% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének támogatására fordítható.
(2b) A (2a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) a Városi Képtár működtetése
b) a kulturált és társadalmilag elfogadott együttélés szabályainak érvényesülését elősegítő szervezet működése
c) a tűzvédelmi hagyományok ápolását elősegítő és a tevékenységet megvalósító
szervezet működése
(2c) A (2a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.
(2d) Az Alap előirányzataiból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható
civil szervezet igényelhet támogatást.”
(2) A Közm. Ör. 6. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
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„6. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a
civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg
felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Közm. Ör. 6/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„6/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást,
továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg„
(4) A Közm. Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek a közművelődési feladatot ellátó önkormányzati intézmények, a város közoktatási
intézményei, a település alapcélként közművelődési folytató civil szervezetei, a város
magángyűjteményei, Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei és a
helyi Közművelődési Tanács.”
(5) A Közm. Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet módosítása
2. § (1) A sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Sport Ör.) 7. §-a kiegészül a következő (1a), (1b) és (1c) bekezdésekkel.
„(1a) A kötött felhasználású kiadási előirányzatok közösségi célt megvalósító sportcélú tevékenységek támogatására fordíthatók.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) a Semmelweis utcai és Népligeti füves sporttelek működtetése
b) a diáksport
(1c) Az (1a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási
kérelemre nyújtható támogatás.”
(2) A Sport. Ör. 7. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„7. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a
civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg
felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Sport. Ör. 7/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„7/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást,
továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg„
(4) Sport Ör. 7. § kiegészül a következő (2a) bekezdéssel.
(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzatokból csak az államháztartásról szóló
törvény szerinti átlátható sportszervezet igényelhet támogatást.
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(5) A Sport Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat sport feladatainak megvalósításában együttműködnek a város
közoktatási intézményei, a közoktatási intézmények diáksport szervezetei, a Magyar
Diáksport Szövetség Gyomaendrődi Diáksport Bizottsága, a helyi sportegyesületek, a
sportcélú és sportolási feltételeket nyújtó létesítmények üzemeltetői.”
(6) A Sport Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. )
önkormányzati rendelet módosítása
3. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kved. Ör.) 5. § helyébe a
következő rendelkezés lép.
„A Környezetvédelmi Alapból támogatást pályázat útján olyan, az államháztartásról
szóló törvény szerinti átlátható civil szervezet kaphat, amely célszerinti tevékenysége
keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási területén végez a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.”
(2) A Kved. Ör. 10/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„10/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást,
továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg„
(3) A Kved. Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II. 29. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Idfor. Ör.) 2. § helyébe a következő
rendelkezés lép.
„2. § Az Alap bevételei:
(1) A tárgyévet megelőző év idegenforgalmi adóbevételének az üdülőhelyi feladatok
támogatási jogcímen nyújtott központosított támogatás együttes összegének legalább 50%-a,
(2) Az Alap előző évi maradványösszege”
(2) Az Idfor. Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. § (1) Az Alapot kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
(2) Támogatható célok:
a) szezonális, vagy szezonhosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) hagyományos gasztronómiai fesztiválok és kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása, „
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(3) Az Idfor. Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § Az Alap éves keretösszegéből a kiemelt idegenforgalmi célok megvalósítására
10% céltartalékot kell képezni, 90%-a nyilvános pályázat útján igényelhető a 3. §-ban
meghatározott célok megvalósítására.”
(4) Az Idfor. Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § Az 1. § (1) bekezdésben foglalt előirányzatból pályázat útján csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható szervezet igényelhet támogatást.”
(5) Az Idfor. Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e
közötti időtartam.
(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre
figyelemmel a Képviselő-testülethez kell benyújtani.
(3) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus
nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus
ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet képviseletében eljárót.
(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra
nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a
civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg
felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint
pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el.
(8) A támogatás mértékéről:
a) alapítványok által benyújtott pályázatoknál a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók esetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(10) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás
határidejének időpontját.”
(6) Az Idfor. Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„9. § Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt évente a
zárszámadásról szóló rendelet tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.”
(7) A Idfor. Ör. 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
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„9/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást,
továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg„
(8) Az Idfor. Ör. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a Közm. Ör. 6/B. §, 6/C. §, 6/D. §, 6/E. §, 6/F. §, 6/G. §, 6/H. §, 6/I. §, 6/J. §, 6/K. §, 6/L.
§, 6/M. §, az 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete,
b) a Sport Ör. 7/B. §, 7/C. §, 7/D. §, 7/E. §, 7/F. §, 7/G. §, 7/H. §, 7/I. §, 7/J. §, 7/K. §, 7/L.
§, 7/M. §, az 2. melléklete, 3. melléklete és 4. melléklete,
c) a Kved. Ör. 10/B. §, 10/C. §, 10/D. §, 10/E. §, 10/F. §, 10/G. §, 10/H. §, 10/I. §, 10/J. §,
10/K. §, 10/L. §, 10/M. §, az 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete,
d) a Idfor. Ör. 9/B. §, 9/C. §, 9/D. §, 9/E. §, 9/F. §, 9/G. §, 9/H. §, 9/I. §, 9/J. §, 9/K. §, 9/L. §,
9/M. §, az „Az állami támogatásokra vonatkozó külön szabályok” alcíme, 2. melléklete
és 3. melléklete,
e) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet
f) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 36/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
g) a Közművelődésről szóló 25/1999. (VI. 23.) KT rendelet módosításáról szóló 44/2008. (XII. 3.) önkormányzati rendelet
h) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
i) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 47/2008. (XII. 3.)
Gye. Kt. rendelet
j) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 12/2009. (III. 5.)
Gye. Kt. rendelet
k) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II.
26.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló 33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. rendelet
l) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II. 26.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló 46/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
m) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II. 29.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló 48/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
n) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009.
(IV. 2.) önkormányzati rendelet
o) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009.
(IV. 2.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló 25/2009. (V. 14.) Gye. Kt. Rendelet
Gyomaendrőd, 2014. február
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Civil Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi
számlaszám,
amelyre
a
támogatás
utalásra
kerül:
[TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló
….. önkormányzati rendelet ….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/20……. Gye. Kt. határozatával elfogadott
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot
hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20….. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé.

214

Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a
jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO]
[DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést
kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával
kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a
Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt
a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges
kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20… január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de
legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt
utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően,
szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
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számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került,
és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el.
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül
folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3
db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri
el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
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6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján
keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló,
szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a
Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
Támogató kapcsolattartója ………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati
adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják
egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton
történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés
(szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal
hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító
okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos
adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a
számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
2. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Sport Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi
számlaszám,
amelyre
a
támogatás
utalásra
kerül:
[TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
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1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló
…….. önkormányzati rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a
továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../20... (…) Gye. Kt. határozatával elfogadott
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a
gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 20... évi Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot
nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban
részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést
kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával
kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a
Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt
a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges
kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de
legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett.
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A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének
napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően,
szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került,
és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el.
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba
lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a
5.
A
Kedvezményezett
vállalja,
hogy
a
Támogatót
a)
honlap
működtetése
esetén
támogatóként
jelenítik
meg
b)
kiadványok
esetén
a
kiadványban
támogatóként
tüntetik
fel
c) a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek
részt.

220

d) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3
db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri
el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján
keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló,
szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a
Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
Támogató kapcsolattartója ……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon
és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton
történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés
(szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal
hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
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adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító
okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos
adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a
számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
3. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Környezetvédelmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...

222

Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi
számlaszám,
amelyre
a
támogatás
utalásra
kerül:
[TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló
…………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a
továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi
alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
………….. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil szervezeteknek, a 20….. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt
javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és
a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést
kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával
kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

223

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a
Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt
a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges
kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de
legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt
utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően,
szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került,
és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el.
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
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4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül
folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5.
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c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3
db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri
el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján
keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló,
szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a
Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
Támogató kapcsolattartója ……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója
a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének,
telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül
tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton
történik.
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6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés
(szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal
hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító
okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos
adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a
számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
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4. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta az Idegenforgalmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi
számlaszám,
amelyre
a
támogatás
utalásra
kerül:
[TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló
…………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a
továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet Idegenforgalmi Alap pályázati
rendszerét szabályozó 3. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …………..
Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 20….. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot
nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban
részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést
kötik:
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A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával
kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a
Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt
a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges
kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január 1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de
legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt
utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően,
szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került,
és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el.
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
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4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül
folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett
projekt
(pályázati)
adatlapja
tartalmazza.
5.
A
Kedvezményezett
vállalja,
hogy
a
Támogatót
a)
honlap
működtetése
esetén
támogatóként
jelenítik
meg
b)
kiadványok
esetén
a
kiadványban
támogatóként
tüntetik
fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6.
Záró
rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3
db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri
el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján
keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló,
szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a
Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
Támogató kapcsolattartója ……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója
a pályázati adatlapon megjelölt személy.
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A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus
levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton
történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés
(szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal
hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító
okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
napján.
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Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos
adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a
számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.
9. Napirendi pont
2014. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy a költségvetési rendeletben a környezetvédelmi
alap pályázható keretösszege 3.600 e Ft, a sportalap pályázható keretösszege 12 M
Ft, a civil alap meghívásos alapon pályázható keretösszege 1.550 e Ft, míg az idegenforgalmi alap pályázható keretösszege 1 M Ft-ban lesz meghatározva. A pályázati
kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján és a helyi médiában
közzétesszük. A sport alap és idegenforgalmi alap elbírálása a Pénzügyi, a civil alap
elbírálása az Ügyrendi, míg a környezetvédelmi alap elbírálása a Városfenntartó Bizottság hatásköre. Az alapítványok megállapítandó támogatása a Képviselő-testület a
bizottságok javaslata alapján a 2014. április 24-i testületi ülésén dönt. Mindhárom
bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a javaslatban benne van a pályázati útmutató 2014. a 8.
fejezet c pontjában kimaradt az, amit a bizottsági ülésen beszéltek, hogy aki benne
van a köztartozásmentes adatbázisban, az az igazolás is elfogadható legyen az Apeh
igazolással szemben. A támogatói szerződésekben ez átvezetésre került, de itt nem és
szeretné, ha bekerülne.
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
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Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht.
vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi
civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is
szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok
között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programokkal és előadói
művekkel,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, így
különösen a:
ba) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
bb) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában, továbbá a
bc) Gyomaendrőd 25 éves város jubileumi év programjainak színesítésében
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között a
pályázatának
A) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymillió-négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
B) komponensében összesen 1.150.000 forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 3.3 pontban felsorolt Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, me-
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lyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok
megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak, továbbá
programajánlatukkal hozzájárulhatnak az 1. pontban foglalt és kiemelt turisztikai attrakciót is nyújtó városi rendezvényekhez.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
h) Endrődiek Baráti Köre
i) Szülőföld Baráti Kör
3.3.2 B) komponensben a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatára azok a 3.2 pontban foglaltak, akik 2013-ban a Katona József Művelődési
Ház, Közösségi Ház és a Kis Bálint Általános Iskola tornatermét közművelődési (különösen tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros próbák, tudományos és életmód
jellegű előadások, időskori civil közösségi és közművelődési programok) céljából
rendszeresen igénybe vették.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy
a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
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f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
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Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a
magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról az Ügyrendi, Oktatási,
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Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április 16-i, a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén
hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
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Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2015. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
sport alapból elnyerhető támogatás pályázati kiírásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2014. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végre-

238

hajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 12.000.000 forintot, azaz tízen kettőmillió forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be elektronikus pályázatukat, amelyeket a bíróság 2013. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak
megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy
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a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása),
illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb
az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető
működési és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani
az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
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A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
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Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a
magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április 15-i ülésén hoz döntést.
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11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

243

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2015. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a
továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevé-
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kenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2014, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek
megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2014-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -,
szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillió-hatszázezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a
bíróság által 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
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3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy
a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
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a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A
szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2014-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9
költségsoron tervezhetőek kiadások.
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6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.
Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a
magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:

248

a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak,
közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság 2014. április 14-i, a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
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A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2015. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
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- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Betkó József bizottsági elnök
Várfi András polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak az
idegenforgalmi alapból elnyerhető támogatás pályázati kiírásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2014, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének
növelését színvonalalas gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és
programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
2014-ben támogatható fő célok:
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a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 1.000.000 forintot, azaz egymillió forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy
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a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
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12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a
magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április 15-i ülésén hoz döntést.
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11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
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14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2015. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
Végezetül a Polgármester kérte, hogy a Pályázati útmutató 2014 és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok tartalmának megállapításáról szóló döntési javaslatról szavazzanak Fülöp Zoltán képviselő úr által tett kiegészítés figyelembe vételével.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2014. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2014' és az 'Általános Szerződési Feltételek' dokumentumok tartalmát a mellékletben
foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló
rendelet a sport alapra nyílt a civil alapra meghívásos, környezetvédelmi alapra nyílt
pályázati felhívás tett közzé. A támogatott szervezetet éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget.
Az elektronikus pályázók szakmai beszámolója csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. A támogatásban érintett szervek alaponként vannak felsorolva, a támogatott szervezetek közül a kulturális egyesület, Komédiás Kör, mind a civil alap mind az
önkormányzati működési támogatással kapcsolatos pályázat esetén módosítást kezdeményezett az elszámolás határidejének tekintetében, így határidőre, ami 2014. január 31. volt nem nyújtott be ezekkel kapcsolatos elszámolást. Gyomaendrőd Város
Diáksport Bizottság szintén módosító lapot nyújtott be a megítélt támogatási összeg
csökkentésére, mivel nem tudták a teljes összeget felhasználni, emellett benyújtották
a felhasznált összeggel való elszámolásukat. Az elszámolás során tapasztalatként merült fel, hogy a pályázó szervezetek egyrésze sajnos nem fordít elég figyelmet az elszámolás szabályszerűségére, nem ismerték, vagy pedig nem alkalmazták a pályázati
útmutatóban foglalt szabályokat. Például elszámolták a pályázati kiírás szerint nem
elszámolható költségeket is. Mind a három bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság
megbízta Arnóczi István János tagot, hogy a támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek benzin és vagy gázolaj elszámolását felülvizsgálja és ennek eredményéről a legközelebbi bizottsági vagy testületi ülésen számoljon be. A beszámoló függvényében a bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja,
a másik két bizottságnak szintén ez volt a javaslata.
Fülöp Zoltán megkérdezte Arnóczi István János képviselőt, hogy mondja meg, hogy
szerinte kik azok a civil szervezetek, sportegyesületek, akik nem a pályázati útmutató
szerint számoltak el a felhasznált benzin és gázolajjal, ha egyáltalán végigolvasta ezeket az elszámolásokat.
Arnóczi István János válaszában elmondta, hogy azok a szervezetek megkapják az
értesítést, hogy mikor kéri, mind az elszámolást, mind a bizonylatolást, illetve a szabályzatot az elszámoláshoz.
Fülöp Zoltán kérte, hogy konkrétan, ha van, ilyen nevezze meg, ha végigolvasta az
elszámolásokat.
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Arnóczi István János elmondta, hogy három szervezet van, Önök az egyik, amikor
majd a bizonylatokat illetve az elszámolásokat, illetve a szabályzatukat megkapja,
majd akkor át tudja nézni.
Várfi András polgármester kérte, hogy ne egy oda-vissza legyen, mert a döntési javaslat arról szól, hogy a záróbeszámolót a Képviselő-testület elfogadja, ugyanakkor a
Pénzügyi Bizottságnak van egy olyan döntése, mellyel felhatalmazza képviselő urat a
felülvizsgálatra és arról majd beszámol. Arról most nem döntünk, hogy milyen szinten, vagy hogyan végzi a munkáját Arnóczi úr, ez az ő feladata.
Fülöp Zoltán hozzátette, hogy nem nézte végig képviselő úr, ugyanis összesen két
sportegyesület volt, aki üzemanyaggal számolt el, nem három, ugyanolyan pontatlan,
mint a testületi ülés elején. A sportegyesület kötött felhasználásba használt fel üzemanyagot, amiről benyújtotta a bizonylatot, a másik ilyen szervezet a Körös Kajak volt.
Ők viszont a kísérőhajóba öntötték a benzint. Az a 81 e Ft, amivel ők elszámoltak,
nem hiszi, hogy megrengeti ezt az elszámolást, tehát nem nézte végig az elszámolásokat, mellébeszél, mint nagyon sokszor, ez a benzin és gázolaj ezt nem isszuk meg.
Poharelec László hozzátette, hogy erről beszélt a testületi ülés elején. Az egyik helyen nem számít a költségvetésbe, meg fogják szavazni, hogy az 5 M Ft 10 M Ft mire
költik. A másik helyen pedig adunk egy célra x M Ft-ot vagy X százezer forintot és
felelősségre vonjuk, hogy megitta, megette vagy lerágta a füvet. A feladatát elvégezte? El. A fű le van vágva? Le. Hogy mit csinált vele? Van egy ellenőrző bizottság Pénzügyi Ellenőrző bizottság, ha az idejébe belefér, nyugodtan ellenőrizgessen, neki joga
van, hagyjon ki minket a bizottság, lássa el a feladatát, ha valamit talált, vagy valamilyen problémája van akkor tárja elénk tájékoztatást céljából. Nem véletlenül az a neve,
hogy Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a mi felhatalmazásunk nélkül is nyugodtan mehet
és ellenőrizheti az önkormányzati pénzeket hétfőtől-vasárnap estig folyamatosan.
Arra kéri a bizottságot, hogy minket ezekből a cirkuszokból legyen szíves kihagyni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy úgy néz, ki megint emlékeztetni kell képviselő urat, hogy felelősségteljesen ülnek itt, ha megvan mindenkinek a hozzászólási
lehetősége, akkor mindenki kulturáltan és személyeskedés mentesen szólaljon meg.
Nem arról van szó, hogy mennyi benzin, vagy, hogy nyírják a füvet, vannak
záróbeszámolók arról döntünk. A Pénzügyi Bizottság pedig megint döntött, azt majd
elvégzik, és azt követően beszámol a testületi ülésen.
Arnóczi István János hozzátette, hogy a bizottságnak hagyják meg azt a lehetőséget, amiért létre vannak hozva, a Pénzügyi Bizottság vezetője jelölte ki erre a feladatra, a bizottság szavazta meg. Önök miről beszélnek? Van egy feladat, azt el kell végezni, tetszik Önöknek, nem tetszik akkor is el kell végezni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2) pontban felsorolt,
a döntéshozó bizottságok és a Képviselő-testület által támogatásban részesített civil
szervezetek záróbeszámolóit tudomásul veszi azzal, hogy a záróbeszámolók csak
akkor válnak lezárt megjelöléssel elfogadottá, ha a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság saját hatáskörében elrendelt célvizsgálata
a benyújtott pénzügyi elszámolásokról kifogást nem emel.
A kifogással érintett beszámolókat benyújtott szervezetek addig nem részesíthetők
önkormányzati támogatásban, amíg a benyújtott hiánypótlásuk elfogadásra nem kerül.
2) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek
a) Civil Alap (meghívásos)
Halgasztronómiai Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
b) Sport Alap
Gyomaendrődi Judo Klub
Körös Kajak SE
Székely Mihály Modellező és Sportklub
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Korona Biliárd Klub
Körös Kézi Club Egyesület
Sánc Röplabda Sportclub
Kner Tánc,-Sport Egyesület
Gyomaendrődi Futball Club
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
c) Környezetvédelmi Alap
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
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Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei eresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Irimiás Róbert Társulása
d) Önkormányzati Működési Támogatás
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Futball Club
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Körös Kajak SE
Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
Határidő: azonnal
Márjalaki József hozzátette, hogy a döntési javaslatban az van, hogy a kifogással
érintett beszámolókat nyújtó szervezetek addig nem részesíthetőek önkormányzati
támogatásban, amíg a benyújtott hiánypótlásuk elfogadásra nem kerül. Attól függetlenül pályázni pályázhatnak, ezt szögezzük le és tudatosítsuk, hogy elkészítik a pályázatukat, ha van egy pozitív döntés, amíg a hiánypótlás nem kerül elfogadásra, addig
nem kapnak pénzt.
Várfi András polgármester elmondta, tehát nyugodtan készíthet mindenki pályázatot, közbe megérkezik az előző hiánypótlása, amennyiben kedvező volt az elbírálás
megkapja a pénzt.
4. napirendi pontra visszatérés
Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló ismertette, hogy átvezették a képviselőtestület által elfogadott költségvetést érintő részdöntéseket, így ennek megfelelően
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének
bevételi-kiadási főösszege 3.163.480 e Ft. Ez azt jelenti, hogy a működési és a felhalmozási oldalt tekintve a működési oldalon 2.918 e Ft-al magasabb összeg lett, vagyis
a működési kiadások bevételi összeg 1.899.178 e Ft, az összes bevételi kiadási főöszszegnek a 60%-a tehát ez az arány nem változott. A felhalmozási célú kiadások bevételek főösszege is változatlan maradt, 1.264.302 e Ft, amely az összes bevétel, kiadási
főösszegnek a 40%-os aránya, ez sem változott. A működési céltartalékok összege
eredetileg volt 125.813 e Ft és ennek az összegnek a növelésére került sor a változtatások folyamán 2.567 e Ft-al, így a működési céltartalék összege 128.380 e Ft. Tehát
egyensúlyban van a költségvetés, a könyvvizsgálat is javasolja a Képviselő-testületnek
a rendelet tervezet elfogadását.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak
Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési rendeletéről.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.163.480 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.163.480 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.765.047 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 717.886 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 134.131 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 546.416 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.899.178 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 419.737 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 93.621 ezer forint,
c) dologi kiadás 461.021 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 446.257 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.279 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.380 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint

262

az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését
a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 128.380 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap
előirányzata 400 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási
szabályait kell alkalmazni.
(5) A kitüntetési alap keretösszege 1.000 ezer Ft.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 500 ezer Ft
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer Ft
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.
(9) A Civil Alap előirányzata 9.150 ezer Ft.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért működési támogatása 700
ezer Ft
b) Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület működési támogatása 400 ezer Ft
c) Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 5.000 ezer Ft
d) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület működési támogatása 500 ezer Ft
(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.
(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.264.302 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 814.015 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 404.809 ezer
forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
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9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési
szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a
17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat és előirányzataik részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2014. február
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Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
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B
2013. eredeti
107 626

C
2014. terv
130 891

689 594
0
421 260
691 296
1 909 776
9 000
526 385
33 400
0
568 785
50 761
650 451
3 179 773
494 431
97 654
334 087
466 995
200 559
87 335
244 476
1 925 537
42 000
566 303
435 420
1 043 723
210 513
3 179 773
0

491 076
1 700
402 260
739 120
1 765 047
0
678 855
39 031
0
717 886
134 131
546 416
3 163 480
419 737
93 621
461 021
446 257
133 279
128 380
216 883
1 899 178
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
3 163 480
0

30 Működési hiány:
31 Fejlesztési hiány:

0
0

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
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B
2013. eredeti

C
2014. terv

96 251
541 989
0
421 000
691 296
1 750 536
9 000
526 385
33 400
0
568 785
37 861
650 451
3 007 633

118 863
332 206
1 700
402 000
739 120
1 593 889
0
678 855
39 031
0
717 886
134 131
546 416
2 992 322

135
1 726
0
260
0
2 121
0
0
0
0
0
10 000
0
12 121

264
1 476
0
260
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000

300
0
0
0
0
300
0

300
0
0
0
0
300
0

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
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0
0
0
0
0
0
300

0
0
0
0
0
0
300

6 800
0
0
0
0
6 800
0
0
0
0
0
2 900
0
9 700

6 800
0
0
0
0
6 800
0
0
0
0
0
0
0
6 800

4 140
145 879
0
0
0
150 019
0
0
0
0
0
0
0
150 019

4 664
157 394
0
0
0
162 058
0
0
0
0
0
0
0
162 058

107 626
689 594
0
421 260
691 296
1 909 776
9 000
526 385
33 400
0
568 785
50 761

130 891
491 076
1 700
402 260
739 120
1 765 047
0
678 855
39 031
0
717 886
134 131

89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
90 Tárgyévi bevételek összesen

650 451
3 179 773

546 416
3 163 480

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
Start mintaprogram terményértékesítés
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel

18 Saját bevétel összesen:
19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő
hivatal, ÖNO)
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
IKSZT pályázat bér támogatás

30
31
32
33
34

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
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B
2013.
eredeti

C
2014.
terv

1 114
0
8 140 5 860
20 575 19 310
20 000 20 000
393
393
2 084 2 084
2 084 2 084
3 000 3 000
25 000 3 000
0 6 631
13 861 13 188
0 1 890
0 7 290
29 280
2 853
2 000
118
863
96 251

190 115
0
0
3 000

163
712
0
0
3 000

18 408 52 284
286 309 86 113
16 808 15 468
12 214 5 910
12 935 3 209
2 200 2 510
332
541 989
206
0
0
0

0
0
1 000

35 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
36 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
37 Közhatalmi bevételek
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000
70 000
0
0
0
10 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele

50 Közhatalmi bevételek összesen
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
52
53
54
55
56

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

66 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
67 Kulturális feladatok támogatása
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenfor68 galmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
69 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
70 Egyéb központi támogatás
71
72
73
74
75
76

0
0

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
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421 000

700
1 700
280
000
29 000
4 000
38 000
6 000
5 000
2 000
28 000
0
0
0
10 000
402
000

183
933
158605
25455 25 500
33238 63 314
100
100
6934 31 795
-89
949
-62485
38694 38 359
76336 93 780
12582 10 995
79356 61 588
1 058
0
0
64661 48 101
90618 88 791
149
025
150865
16337 16 196
0 16 534
0
0
0
0
739
120
691296
1 593
889
1 750 536
9000
0
0

0
0
0

77 Koncesszióból származó bevételek
78 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
79 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
80
81
82
83
84
85

0
9000

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

319 844
32 529
32 545
49 538
91 929

86 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/287 2010-0042 tám.megelől.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0
0
419
841
0
42 699
21 748
0
0
194
531

526 385

1500
0
10000 16 105
4 000 4 000
300
300
1 500 1 500
700 5 126
400
0
0 5 000
0 7 000
1 000
0
7 000
0
7 000
0
33400 39 031
0
0
0

107 Felhalmozási bevételek összesen

568 785

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Adatok ezer Ft-ban

1
2
3
4
5

A
megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
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36
678
855

B
2013. eredeti
37 861
0
2 900
0

C
2014. terv
134 131
0
0
0

0
0
0
717
886

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Pénzmaradvány mindösszesen

0
7 339
10 000
58 100

0
0
0
134 131

650 451
0
0
0
0
0
0
650 451
708 551

546 416
0
0
0
0
0
0
546 416
680 547

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

9
10
11
12

Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás

1 286 484
42 000
566 303
435 420

13 Felhalmozási kiadás összesen
14 Finanszírozási kiadások

1 043 723
210 513

15
16
17
18
19
20
21
22
23

2 540 720

203 416
32 045
312 427
444 781
128 707
128 380
19 523
1 269
279
45 478
814 015
404 809
1 264
302
0
2 533
581

132 143
33 619
56 516
1 726
4 572
0
219 976

126 143
36 306
53 430
1 476
4 572
0
197 360

Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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2013. eredeti

C
2014.
terv

274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen

272

448 552
0
0
0
0
0
448 552

419 287
0
0
0
0
0
419 287

5 775
1 559
5 622
0
0
0
0
12 956
0
0
0
0
0
12 956

8 706
2 351
6 194
0
0
0
0
17 251
0
0
0
0
0
17 251

11 528
3 112
10 886
0
0
0
0
25 526
0
0
0
0
0
25 526

9 686
2 615
12 500
0
0
0
0
24 801
0
0
0
0
0
24 801

70 323
19 025
62 671
0
0
0
0
152 019
0
0
0
0

71 786
20 304
76 470
0
0
0
0
168 560
0
0
0
0

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

0
152 019

0
168 560

494 431
97 654
334 087
466 995
200 559
87 335
244 476

419 737
93 621
461 021
446 257
133 279
128 380
216 883
1 899
178
45 478
814 015
404 809
1 264
302
0
3 163
480

84
85
86
87

Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás

1 925 537
42 000
566 303
435 420

88 Felhalmozási kiadás összesen
89 Finanszírozási kiadások

1 043 723
210 513

90 Tárgyévi kiadás összesen

3 179 773

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A
Szakfel- megnevezés
adat
10
11

063080

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

052080

B

C
2013. eredeti

D
2014. terv

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0

273

0
0
6 631
0
0
0
0
6 631
0
0
0
0
0
0
0
0

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

051040

045160

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

106010

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
23 807
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 934
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 934

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

60

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

61
62
63
64
65

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13 861
0
0
0
0
13 861

0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

0
0
3 455
0
22 000
0
0
25 455

0
0
3 500
0
22 000
0
0
25 500

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás

66
67

Munkaadókat terhelő járulék

68
69

Működési célú támogatásértékű kiadás

70
71
72
73

Működési célú tartalék

Dologi kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

0
0
0
0
0
0
0
0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás

066010

0
0
31 795
0
0
0
0
31 795

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás

013350

0
0
10 500
13 807
0
0
0
24 307

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

274

74
75

Személyi juttatás

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Dologi kiadás

Munkaadókat terhelő járulék

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

016010

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

86
87
88
89

Működési célú támogatásértékű kiadás

90
91
92
93
94
95
96
97

Működési kiadás összesen

98
99
109
110
111
112
113
114

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

115

Működési célú tartalék

116
117
118
119
120

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
42 000
0
0
0
42 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

121
122

Dologi kiadás

123
124

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

125
126
136
137

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú tartalék

Működési kiadás összesen

064010

0
0
0
0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás

016080

0
0
0
0
0
0
0
0

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
Személyi juttatás

016020

0
0
0
0
0
0
0
0

Közvilágítás
Személyi juttatás

275

138
139

Munkaadókat terhelő járulék

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Működési célú támogatásértékű kiadás

162
181
182
183
184
185
186
187

0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
Dologi kiadás
46 206
Működési célú támogatásértékű kiadás
1 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
17 460
Működési célú tartalék
87 335
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
152 501
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
407 962
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
407 962
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0
0
49 950
1 500
18 360
0
0
69 810

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

0
33 238
0
0
0
0
33 238

Dologi kiadás

900060

031030

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

188

Ellátottak pénzbeli juttatása

189
190
191
192
193

Működési kiadás összesen

031030

9029
1962
2100

9555
2339
2200

0
0
0
0
13 091

0
0
0
0
14 094

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

194
195

Működési célú támogatásértékű kiadás

196
197

Működési célú tartalék

198
199
200
201

Működési kiadás összesen

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

032020

0
0
0
429 474
0
0
0
429 474

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

276

Dologi kiadás

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

032020

047410

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

091140

234
235
236
237
238
239

092120

240
241
242
243
244
245
246
247

0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5 500
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
5 500
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
216
Munkaadókat terhelő járulék
58
Dologi kiadás
850
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
400
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
1 524
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
9 910
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2 090
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 000
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 510
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
15 510
Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
93 715
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
93 715
Működési célú támogatásértékű kiadás

092120

0
0
0
0
0
0
216
58
900
0
0
0
0
1 174
0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
Személyi juttatás

0
0
0

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

277

0
0
0

248
249

Működési célú támogatásértékű kiadás

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Működési célú tartalék

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

091220

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

280

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092260

288
289
290
291
292
293

098022

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10 917
2 948
Dologi kiadás
14 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
27 865
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Munkaadókat terhelő járulék

286
287

0
0
0
0
0
0
0
0

Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás

281
282
283
284
285

0
0
0
0
0
0
0
0

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás

272
273
274
275
276
277
278
279

0
0
0
0
0
0
0
0

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás

092260

0
0
0
0
0

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Személyi juttatás

091250

0
0
0
0
0

278

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

294
295

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú tartalék

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

0
0
0
0

Személyi juttatás

332
333

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
125
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
125

334
335

Személyi juttatás

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

336
337
338
339

Munkaadókat terhelő járulék

076062

102021

104011

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

279

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
7 180
0
0
7 180
0
0
9 000
0
0
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

340
341

Működési célú tartalék

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Működési kiadás összesen

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Ellátottak pénzbeli juttatása

105010

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
14
14

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás

372

Munkaadókat terhelő járulék

373
374
375
376
377

Dologi kiadás

378
379

Működési kiadás összesen

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

107060

0
0
0
0
0
0
0
0

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Személyi juttatás

104051

0
0
0

Munkanélküli aktív korúak ellátása
Személyi juttatás

106020

0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély

380
381

Személyi juttatás

382
383
384
385

Dologi kiadás

Munkaadókat terhelő járulék

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

280

Ellátottak pénzbeli juttatása

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

Működési kiadás összesen

104051

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

398
399
400
401

Személyi juttatás

402
403
404
405
406
407
408
409

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

410
411
412
413
414
415
416
417

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

104051

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 700
Működési kiadás összesen
2 700
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Munkaadókat terhelő járulék

418

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
Személyi juttatás

106020

4 500
4 500

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás

107060

4 500
4 500

281

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

Működési kiadás összesen

107060

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

444
445
446
447

Munkaadókat terhelő járulék

448
449
450
451
452
453
454
455

Működési célú tartalék

456
457
458
459
460
461
462
463

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
4 084
0
0
4 084

0
0
0
0
4 084
0
0
4 084

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

464

Működési célú támogatásértékű kiadás

465
466
467
468
478

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

061030

0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

Családsegítés
Személyi juttatás

101222

0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás

107054

0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás

104030

0

Lakáshoz jutást segítő támogatások

479
480

Személyi juttatás

481
482

Dologi kiadás

483
484
485
486

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Munkaadókat terhelő járulék

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

282

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

84031

Személyi juttatás

511
512
513
514
515
516
517
518

041233

041233

041233

519
520
521
522
523
524

041233

525
526
527
528
529
530
531
532

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
20 217
Munkaadókat terhelő járulék
2 729
Dologi kiadás
2 346
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
25 292
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
14 809
Munkaadókat terhelő járulék
1 999
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
16 808
Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
Munkaadókat terhelő járulék

499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

Civil szervezetek működési támogatása

041233

283

0
0
0
0
0
0
0
0
57 308
7 994
2 993
0
0
0
0
68 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 845
1 734
0
0
0
0
0
14 579

Személyi juttatás

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

041233

545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

041237

557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

084031

571
572
573
574
575
576
577
578

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
211 969
Munkaadókat terhelő járulék
28 616
Dologi kiadás
45 724
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
286 309
Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
7 505
Munkaadókat terhelő járulék
2 027
Dologi kiadás
3 543
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
13 075
Civil szervezetek támogatása- Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
910
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
910
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék

081030

284

15 725
2 122
0
0
0
0
0
17 847
18 894
2 551
34 290
0
0
0
0
55 735
59 897
8 087
18 129
0
0
0
0
86 113
9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460
0
0
0
0
840
0
0
840
0

579
580

Munkaadókat terhelő járulék

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

Működési célú támogatásértékű kiadás

Dologi kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081043

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

617
618
619
620
621
622
623
624

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Fürdő
Személyi juttatás

0
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
20 663
32 967
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
20 663
32 967
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
2 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
2 000
Munkaadókat terhelő járulék

611
612
613
614
615
616

0
0
0
6 000
0
0
6 000

Diáksport támogatása
Személyi juttatás

591
592
593
594

0
0
0
6 475
0
0
6 475

086090

Személyi juttatás

0
0

Munkaadókat terhelő járulék

285

0
0

625
626

Dologi kiadás

627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013320

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500
1 286 484

203 416
32 045
312 427
444 781
128 707
0
19 523
1 140 899

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

637
638
639
640

Működési célú tartalék

641
642
643
644
645
646
647
648

Személyi juttatás

649
650
651
652
653
654
655
656

Összesen:

657

Működési kiadás összesen

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

7. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A

B
2013. eredeti
400
200
0
2 100

megnevezés
1
2
3
4

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap

286

C
2014. terv
400
1 000
0
9 150

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és
évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,)
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
IKSZT beruházás (bér)
IKSZT beruházás működési plusz igény
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Veszélyes fák kivágása
Nyomda Múzeum tám.
Gye-i Hírmondó
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
Start mintaprogram működési tartalék
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön
Műv.Központ karbantartása
Dr. Card Egészségkártya
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
Működési céltartalék összesen

13 000
0
500
4 400

13 000
0
500
1 000
500
4 000

0

1 000
200
4 000
8 890
10 000
0
2 000
507
2 510
2 700
0
20 000
0
4 000
0
564
5 853
5 000
1 000
900
0
18 338
2 000
700
5 370
0
610
1 067
1 621
128 380

4 000
10 000
10 000
2 577
0
507
2 200
3 726
420
20 000
843
3 000
7 962
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
87 335

8. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A
megnevezés
1
2
3
4

B
2014. évi terv

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása

6 000
3 500
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Útfelújítás és kátyúzás
Öregszőlői kerékpárút felújítás
Kner téri filagória felújítása
Játszóterek felújítása
Németzugi szivattyútelep felújítása
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat
csere
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere,
Öregszőlő)
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
Közlekedés biztonsági fejlesztés
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák)
Új utak építése
Játszótér építése
Belvíz rendezési tervek készítése
Ünnepi díszvilágítás
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
(505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg)
Optikai kábel kiépítése
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013.
(Gye.kt.hat.)
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
Magtárlapos utómunkálatok
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-20080002)
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
NOD 32 szoftver
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
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0
8 000
0
0
0
25 978
0
0
0
550
200
1000
250
0
45 478

1 500
1 500
21 748
5 000
1 500
0
10 000
13 000
3 000
3 500
2 000
480
514 796
3 632
930
2 100
0
2 000
500
224 673
1 830
326
0
0
0

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Belvíz III. pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó,
fordítópanel beszerzése
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye Közhasznű Egyesület
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.)
Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől.
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel
kamata
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető
ki
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját
erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13
saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő
köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-20080002)
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírál-
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814 015

0
1 000
613
1 662
2 000
1 000
873
4138
2988
36
4 000
0
3 427
0
0
24 352
30 653
8 146
43 989
58 282
0
20 959
0
1 282
1 150
5 000
0
6 300

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

va
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám.
85%)
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Egyéb általános tartalék
ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a
pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján)
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés
pály.(eszk.besz.és ép.felúj.)
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
Gyepmesteri telep rendezés
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
Felhalmozási általános tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások

15 000
27 955
27 803
0
0
7 200
2 500
3 000
4 021
3 000
125
12 000
80 355
404 809
0
0

"Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)

Finanszírozási kiadások összesen

9. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása
Adatok E Ft-ban
A

2014. évi terv

Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

361 445
361 445
0
0

Fejlesztési hiányunk
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés
Törlesztés kötvényből
Tartalékba hely.
Megnevezés
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő 2014.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő 2015.
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi
tanyák)

Új utak építése
11
12
13
14
15

B

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadáshoz
Belvíz III.
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
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24 352
30 653
58 282
0
10 000
13 000
20 959
35 142
1 282
3 427
1 150

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Öregszőlői kerékpárút felújítás
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
Parkoló építés
Játszótér építése
Belvíz rendezési tervek készítése
Ünnepi díszvilágítás
Optikai kábel kiépítése
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
Magtárlapos utómunkálatok
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.)
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
Gyepmesteri telep rendezés
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő

Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály. Kölcsön nyújtása
Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése
Egyéb általános tartalék
Összesen

6 000
3 500
8 000
12 678
1 500
1 500
5 000
1 500
3 000
3 500
2 000
1 003
0
2 000
500
7 200
2 500
6 300
3 000
4 021
3 000
125
12 000
27 955
27 803
15 000
2 000
613
0
361 445

10. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

2.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
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C
2014. engedélyezett létszám (fő)
1
5
5
1
83
47
37
5
2

12
13
14
15
16
17

3
3
4
5
29
230

-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

3.
4.
5.
6.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

11. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2014. évi finanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A

megnevezés

1
2
3
4
5
6
7

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
le: Hunya és Csárdaszállás közös
hiv.műk.kieg.

B

2013.
állami
tám.

158 605

Gyomaendrőd kiegészítése
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Önkormányzat összesen

7 260
9 077
145 879
320 821

C

D
2013.
intézmény
2013.
finanönk.kieg.
szírozás
összesen

F

G

2014.
önk.kieg.

2014. intézmény
finanszírozás összesen

183 933

35 994

219 927

12 656

7 500

9 119
26 875
9 451

16 951

6 749 15 826
2 000 147 879
129 845 392 816

8 696
157 394
357 523

9 305
6 502
97 246

18 001
163 896
418 775

57 850 216 455
21 138
36 712
5 396

E

2014.
állami
tám.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei
fenntartásának 2014. évi önkormányzati támogatása
8

megnevezés

9
1
0
1
1
1
2
1
3

2013.
állami
tám.

2013.
intézmény
2013.
finanönk.kieg.
szírozás
összesen

2014.
állami
tám.

2014.
önk.kieg.

2014. intézmény
finanszírozás összesen

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

82 078

Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

2 042

84 120

105 269

790

106 059

319 717

4 125 323 842

299 404

24 801

324 205

401 795

6 167 407 962

404 673

25 591

430 264
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12. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A
megnevezés
1

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

2

Települési Önk.műk.ált.tám

3
4

Önkorm.hivatal műk.tám.igazgatás

C

D

E

F

G

H

pénzmaradvány

saját
bevétel

átvett
pe.

Bevételek
össz.

2014.műk.
kiad

Műk.hiány"-",
többl."+"

183
933

0

524 9 119

-építéshatóság

5
6

-közterületfelügyelők

7

-igazgatás-Csárdaszállás

8

B
állami
támogatás

-igazgatás -Hunya

Önk.hivatal műk.összesen

9

Településüzemelt.kapcs.feladatok tám.

10

Zöldterület-gazdálkodással
kapcs.fela.t.

183
933

0

524

9
119

193 576 220 451
0

-26 875
0

0
0

0
0

0

0

193 576 220 451

-26 875

25 500

25 500

25 500

0

Köztemető fenntartás

33 000
100

33 000
100

33 000
100

0
0

13

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

31 795

0

14

Településüzemeltetés
összesen

90 395

0

90 395

90 395

0

15

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

38 359

0

Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része

30 314

11
12

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Közvilágítás fenntartásának
támog.

0

0

38 359

2 577

-polgármester bér

10 000 3 000

-mezőőri feladatok
-víz-szennyvíz

20 000

-települési hulladékkezelés
-állati hulla ártalm.
-város és községgazdálkodásjogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,e
nergetikus,
társ.tagdíj,szlavezetés
bankk.,repi,reklám, kötvény
kamat

2 591

1 114

1 700

-buszközl.tám
-nem lakóing.bérbeadása
-polgárvédelem
-ár-és belvízvédelem

13 188

30 314
2 577
13 000
0
20 000
0

5 405
0
13 188
0
0

38 359

17 807
6 500

30 314
-11 988
-1 094
0
2 193
-6 500

49 950
18 360
13 188
1 174
12 500

-44 545
-18 360
0
-1 174
-12 500

14 565
14 094

27
28
29
30
31
32
33
34

-településegészségügyi felszúnyog, rágcsálóirtás
-sportlétesítmények műk.
-orvosi ügyelet
-oktatási vagyon műk.

-közcélú pályázat 2013.

36

41
42
43
44

45

14 225

-Városi Egészségügyi Intézmény

4 664

-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad
hoc munkák

6 631

-9 000

0
6 000
0
7 180
63 227 115 027
0 20 000
0
4 084

-6 000
-7 180
-51 800
-20 000
-4 084

86 113

86 113

0

53 871

53 871

0

66 509

68 295

-1 786

0

2 000

-2 000

162 058 168 560
0
4 000

-6 502
-4 000

6 631

6 631

0

5 853

-5 853

6 000
610

-6 000
-610

561 252 711 362
-89 949

-150 110
-89 949

-önkorm.ing.karbant., veszélyes
fák kivág.
-Műv.Kp.karbantart.
Egyéb önkormányzati
köt.feladatok összesen:
Beszámítás

75 464
-89 949

113
346 56 483

315
959

Települési önkormányzatok
egyes köznevelési feladatainak támog.

93 780

Óvodaműködtetési támogatás

10 995

48

Óvodai, iskolai étkeztetés
támog.

49

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi
Óvoda összesen

53

9 000

-gyermekétkezt.kieg.önk.tám.

47

52

157
394

-belső ellenőr

46

51

86
113
15
468
52
284

38 403

Óvodapedagógusok és azok
nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértám.

50

2 000

-közcélú pályázat 2014.

-egyéb 2014-ben induló
közfogl.saját er.

40

57 027

-bölcsőde

-közfoglalkoztatás-kézbesítők,
36 fő, 100 fő, ÖNO

39

4 200

-oktatási vagyon műk. tartalék

35

37
38

0

1 058
105
833

106 198
790
0

365

0

106 198 106 198

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.

0
0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0
21
600
41
796

rendszeres szoc segély
lakásfenntartási támog.

54

adósságcsökkentési támogatás

55

foglalkoztatást helyettesítő
támog.-ra kifizetett összegek
80%-ának

98
496

56

Kistelepülések segély önereje

1 476

57

2012. dec.havi ápolási díj 75%-a

20

294. oldal

21 600

24 000

-2 400

41 796

46 440

-4 644

20

23

-3

98 496 123 120

-24 624

1 476

1 476

0

0

0

0

58
59

óvodáztatási támogatás 100%a
Egyes jöv.pótló tám. Összesen

1 800
165
0 188

0

1 800

1 800

0

165 188 196 859

-31 671

60

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

61

az 1. pont szerinti ellátások
önrészéhez kieg.

31 671

31 671

62

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez

16 430

16 430

18 800

-2 370

63

közfoglalkoztatás önrészéhez

0

7 520

21 980

-14 460

64

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához

0

65

Hozzájár.a szoc.ell.összesen:

66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Egyes jöv.pótló tám.összesen:

0

4 667

2 853

31 671

0

48 101

4 667

2 853

48 101

4 667

299
404

55 621

0
40 780

14 841

2 853

0
165
188

220 809 237 639

-16 830

0

243
269

20
994

563 667 588 468

-24 801

351

300

17 251

0

6 000

15 000

351

6 300

Egyes szoc és gyermekjóléti
alapellátások támogatása
Szociális ellátás összesen:
Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és
múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári
ellátási és a közművelődési
feladatokhoz

16 196

- Könyvtár
- KKSZT - Műv.ház, népház
Kötelező feladat - közművelődés összesen

16 196

0

22 847

32 251

-9 404

11 732

-11 732

20 600

41 857

-21 257

0

2 000

-2 000

1 500
4 000

29 100
4 000

-27 600
0

2 510

5 210

-2 700

2 800
0

11 801
840

-9 001
-840

1 067
10 000
0
500

1 067
10 000
1 500
500

0
0
-1 500
0

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja
-szabadidős fürdő- és
strandszolgáltatás
-testvérvárosi és egyéb
sport fel.

5 743

-alapok:sport, civil, pm,
idegenforg.,kitünt.alap
-TDM támog.
-IKSZT működtetése+bér
-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály.
-képtár
-Dr. Card egészségkártya program
-Kállai ad.
-Bursa H.tám.
-Talajterh.díj

14 857

1 500
4 000
2 510

PM

PM
PM
PM

2 000
0

800

1 067
10 000
500

295. oldal

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

-Körös-szögi kistérség
2013. évi hj.
-idősek ajándéka
-Sportcs.felúj. Közfogl.
-Önkorm.tul.földek műv.
-Nyomda Múzeum tám.
-Szoc.Szöv.bolt
műk.kölcsön
-Hulladéklerakói díj díjkomp.
önként vállalt feladatok
összesen
Önkormányzati egyéb
saját bevételek

700
36 570

9 743

15 767 52 227

98
99

összesen:

2
510

22 764
392
000

Helyi adó bevételek
Önkormányzati saját
bevételek+adó bevételek mely a kötelező és
az önként vállalt feladatok kiegészítésére
szolgál

0
0
700
36 570

739
120

134
131

507
2 700
700
34 290
900

-507
-2 700
0
2 280
-900

0

0

18 338

-18 338

80 247 177 042

-96 795

22 764

22 764

392 000

0

392 000

414
764

0

414 764

0

414 764

776
785

513
770

2 163
806

2 163
806

0

13. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2014.
Adatok:E Ft-ban
A
1
Megnevezés
2 Kiadások:
Személyi juttatá3 sok
Munkaadói járulé4 kok
5 Dologi kiadás
6 Műk.c.peszk.átadás
Kiadások össze7 sen:
8 Bevételek:
9 Saját bevételek
10 Átvett peszk.
Önkormányzati
11 tám.
Bevételek össze12 sen:

B
Jan.

C
Febr.

D
Márc.

E
Ápr.

F
Máj.

G
Jún.

H
Júl.

I
Aug.

J
Szept.

K
Okt.

L
Nov.

M
Dec

10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 1051

3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 302
4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4450 445
16951 16951 16951 16951 16951 16951 16951 16951 16950 16950 16950 1695

34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34941 34941 34938 3493
44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

44
123

4
12

34775 34775 34775 34775 34775 34775 34775 34775 34774 34774 34771 3476

34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34941 34941 34938 3493

296. oldal

13
14
Megnevezés
15 Kiadások:
Személyi juttatá16 sok
Munkaadói járulé17 kok
18 Dologi kiadás
Kiadások össze19 sen:
20 Bevételek:
21 OEP finanszírozás
22 Saját bevételek
23 TÁMOP pályázat
Önkormányzati
24 tám.
Bevételek össze25 sen:
Likviditás helyze26 te:

Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2014.
Febr. Márc. Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug. Szept. Okt.

Jan.

Nov.

Dec

5816

5816

5816

5816

5816

5816

5816

5816

7810

5816

5816

581

1647
6373

1647
6373

1647
6373

1647
6373

1647
6373

1647
6373

1647
6373

1647
6373

2187
6373

1647
6373

1647
6373

164
636

13836 13836 13836 13836 13836 13836 13836 13836 16370 13836 13836 1383

12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 1287
389
389
389
389
389
389
389
389
389
389
389
38
1779
0
0
0
0
0
0
0 1123
0
0
542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

54

15584 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 14928 13805 13805 1380
1748

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-31 -1442

-31

-31

-2

14. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és
likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Január

Február Március Április

2

Nyitó egyenleg

680 547

693 661

3

Bevételek:

4

1. Helyi adó

40 000

12 000

98 000

25 000

0

2 000

14 260

3 000

0

0

0

0

0

5

2.Egyéb közhatalmi bev.

Május

Június

8 000

6
7

4.Önkorm. műk.
ktgvetési tám.

61 593

61 593

61 593

61 593

61 593

8

5. Saját bevétel

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

9

6. Átvett pénzeszközök
(műk.és felh.)

63 978

7. Bevételek (1.+…+6.)

I

Július

7 000

J

K

L

M

Augusztus Szeptember Október November Decembe

668 710 666 938 680 501 369 550 317 599

3.Önkormányzati sajátos
bevétel

10

H

5 000

336 648

141 594

204 814

238 863

72 24

8 500

95 500

24 000

8 000

31 00

2 000

16 000

2 000

1 000

0

0

61 593

61 593

61 593

61 593

61 593

61 593

61 59

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

9 89

67 978

70 978 194 000 108 000 100 000 150 000

83 000

102 000

120 000

110 000

40 72

176 571

154 571

255 831 294 593 188 593 179 593 227 593

166 093

286 093

218 593

191 593

143 21

857 118

848 232

924 541 961 531 869 094 549 143 545 192

502 741

427 687

423 407

430 456

215 45

38 924

36 746

33 925

33 925

33 925

33 925

34 20

11 8. Finanszírozási művelet

12

9. Bevétel mindösszesen
(Nyitó+7.+8.)

13 Kiadások:
14 10. Személyi juttatás

36 746

35 640

33 925

33 925

297. oldal

33 925

11. Munkaadót terhelő
15 járulékok

10 746

9 600

9 600

8 400

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 97

47 418

47 000

46 000

36 000

33 000

32 000

31 000

30 603

35 000

35 000

45 000

43 00

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 29

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18073

1807

163 457

159 715

158 715 146 409 140 194 139 194 138 194

137 797

142 194

142 194

152 193

150 54

20 16. Működési c. tartalék
17.
21 Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 163 457

10 000

10 350

12 350

15 392

10 350

10 350

12 91

172 065 158 030 151 544 149 544 148 544

150 147

157 586

152 544

162 543

163 45

16 12. Dologi kiadás
13. Műk.c.
17 pénzeszk.átadás

18

19

14. Ellátottak pénzbeli
juttatásai
15. Működési kiadás
(10.+…+14.)

22 18. Felújítás
23 19. Beruházás

0

169 715

13 350

11 621

11 350

10 350

0

0

26 000

0

8 000

9 000

2 478

0

9807

85538

75 000 260 000

30 000

10 000

160 000

10 000

10 000

153 670

10 00

48 000

62 000

52 000

42 000

42 000

52 809

22 000

42 000

42 00

85 538 123 000 348 000

82 000

60 000

211 000

65 287

32 000

195 670

52 00

215 45

20. Egyéb felhalmozási
24 kiadás
25 19. Felh. kiadás mindössz.
0
20.Finanszírozási kiadá26 sok
21.Kiadás mindösszesen
27 (17.+19.)
163 457

179 522

257 603 281 030 499 544 231 544 208 544

361 147

222 873

184 544

358 213

22. Bevétel, kiadás
28 egyenlege

668 710

666 938 680 501 369 550 317 599 336 648

141 594

204 814

238 863

72 243

693 661

9 807

15. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 - 2017. évi alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A

B

1
2
3
4
5

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

6
7
8
9
10
11
12
13

Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 765 047
0
678 855
39 031
0
717 886
134 131
546 416

14
15
16
17

Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

3 163 480
419 737
93 621
461 021

298. oldal

2014. terv
130 891
491 076
1 700
402 260
739 120

C
2015.
terv
134 556
504 826
1 748
413 523
759 815
1 814
468
0
284 418
22 000
0
306 418
50 000
250 000
2 420
886
431 490
96 242
473 930

D
2016.
terv
138 593
519 971
1 800
400 000
782 610
1 842
973
0
150 000
22 660
0
172 660
40 000
150 000
2 205
633
444 434
99 130
488 147

E
2017.
terv
142 750
535 570
1 854
412 000
806 088
1 898
263
0
154 500
23 340
0
177 840
40 000
50 000
2 166
102
457 767
102 104
502 792

18
19
20
21

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

22
23
24
25
26
27

Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások

446 257
133 279
128 380
216 883
1 899 178
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0

28 Tárgyévi kiadás összesen

3 163 480

458 752
137 011
75 350
222 956
1 895
730
22 000
305 377
229 041
556 418
0
2 452
148

16. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
Adatok ezer Ft-ban
A
Megnevezés
1 Építményadó
2 Telekadó
Magánszemélyek kommunális
3 adója
4 Iparűzési adó
5 Idegenforgalmi adó
6 Összesen

B

C
Költségvetésben tervezett bevétel
Alapadó
29 000
29 000
4 150
4 000
38 650
280 000
6 000
357 800

38 000
280 000
6 000
357 000

D
Közvetett tám.
0
150
650
0
0
800

17. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
E Ft-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesből szárm.bev.
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összes saját bevétel
Összes saját bevétel 50%-a
Adósságot keletkeztető ügylet

B
összeg
357 000
69 272
6 000
0
5 000
0
437 272
218 636

299. oldal

472 515
141 121
40 182
229 644
1 915
174
20 000
200 000
102 660
322 660
0
2 237
834

486 690
145 355
40 187
236 534
1 971
429
20 000
107 840
100 000
227 840
0
2 199
269

2013.12. 31-én fennálló kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összege: 1.080.708,06 CHF
A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 67. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és járulékait 2014. február 28. napjáig átvállalja.

18. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
Adatok ezer Ft-ban
A

1
2
3
4
5
6

B
Kötelezettség
váll. össz.

Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)
Saját erő

10
11
12
13
14

0
107 947

2015.
107
947
0
107
947

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni
Kötelezettség
váll.össz.

7
8
9

107 947

C

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Forrásai

205 377

2015.
205
377

167
394
167 394
0
0
17 024 17 024
20 959 20 959

Támogatás
EU Önerő
BM Önerő
Önkormányzati saját erő

15
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális
16 gyermekj.rendszerben pályázat
17 Forrásai
18
Önkormányzati saját erő
19

Kötelezettség
váll.össz.

2015.

3 475

3 475

3 475

3 475

Kötelezettség
váll.össz.

20
21 Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő)
22 Forrásai
23
Támogatás
24
Saját erő

300. oldal

22 661

2015.
22
661

22 661 22 661
0
0

19. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Adatok ezer Ft-ban
A

B
C
D
E
Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 510
5 210
2 700 2011. évről áthúzódó pályázat

1 Megnevezés
2 IKSZT
3
4
5

Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D2008-0002)
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

6

Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító
program

7

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1
saját erő

233 331 285 549

52 218

780 463 859 171
21 748 21 748

78 708
0
166 229
55 005

Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft
Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti
a tényleges önerőt.
EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási
igény
Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés

Várfi András polgármester megköszönte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőnek,
munkatársainak, képviselő társaknak és mindenkinek, aki részt vett ennek a költségvetésnek az összeállításában, megalkotásában. Jegyző úrnak, Aljegyző úrnak,
Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló asszonynak, hogy jónak látja ezt a költségvetést. Bízik benne, hogy jól fogjuk végrehajtani ezt a költségvetést.
11. Napirendi pont
Védőnői körzetek további működtetése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta a védőnői körzetek működtetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött,
hogy a körzetek racionális működtetése érdekében meg kell vizsgálni a körzetek újrafelosztását, valamint a csökkentésének a lehetőségét is. A szakmai előkészítéssel
megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt. Az intézmény az általa elvégzett vizsgálattal kapcsolatban elkészítette a beszámolóját, amit az Ügyrendi Bizottság tárgyalt,
több szakmai állásfoglalást is kért. A Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete által
kiadott állásfoglalás nem támogatta a vegyes körzetek kialakítását. Az iskola védőnő
körzet megszüntetését, mivel úgy látja, hogy ez visszaesést eredményezne a védőnői
ellátás színvonalában és a körzetek összevonása nélkül, belső átszervezésben látná a
magasabb finanszírozás megvalósulását. A bizottsági ülésen nem tudtunk erről megfelelő döntést hozni, mivel hiányzott néhány információ, viszont tegnap és a mai napon Dr. Torma Évával egyeztetett ez ügyben és tudomása szerint megszületett az állásfoglalást. Megkérte Főorvos asszonyt, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel.

301. oldal

Dr. Torma Éva elmondta, hogy bár a bizottság úgy döntött, hogy elnapolja a döntést, mert akkor nem volt megfelelő információ, de a bizottsági ülés óta sikerült
egyeztetni az ÁNTSZ-el, ezért jelezte Bizottság elnök asszonynak, hogy nem szükséges elnapolni a Képviselő-testületi döntést a márciusi ülésre. Volt egy olyan javaslatuk, ami a körzethatár módosításával járt volna és új finanszírozási szerződéssel és
végül a mi számításunk szerint a bevételi oldalon nem jelent volna meg magasabb
összeg, de nem akartuk elutasítani a hatóság javaslatát ezért még egy egyeztetést
bonyolítottunk le. A hatósági egyeztetés és a védőnő kollégákkal történt megbeszélés alapján, helyettesítéssel, belső átszervezéssel úgy oldjuk meg a feladatellátást,
hogy az nem jár működési engedély módosítással, így nincs plusz költség. Most úgy
tűnik, hogy ez teljesen megvalósítható, viszont a Képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy utána ezt az egész ügymenetet hivatalosan elindítsuk.
Dr. Csorba Csaba jegyző, elmondta, hogy azt a döntési javaslatot kellene elfogadni a
Képviselő-testületnek, hogy a beszámolót elfogadja és nem a körzet felosztásáról
dönt a Képviselő-testület, hanem belső helyettesítés formájában oldja meg a jelenleg
betöltetlen körzetek ellátását.
Várfi András polgármester kérte, hogy a Jegyző úr által elmondottak szerint hozzák
meg döntésüket.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját a védőnői körzetek racionális működtetéséről, a jelenleg betöltetlen védőnői körzetek ellátását belső
helyettesítés formájában kívánja megoldani.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Betöltetlen háziorvosi körzetek ellátása érdekében megtett intézkedésről beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület az Egészségügyi Intézményt bízta meg a 2. és 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével és azzal,
hogy folyamatos működtetése érdekében megtett intézkedésekről az igazgató főorvos rendszeresen számoljon be. Dr. Torma Éva a beszámolási kötelezettségének eleget tett.
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2013. augusztus 5-én kelt tájékoztatásán túl, Dr. Frankó Károly által működtetett praxissal kapcsolatban, Dr. Varga Edit háziorvos a Dr. Pikó Béla u. 3. szám alatti rendelőben vállalkozás jellegű megbízási szerződéssel végzi a tevékenységet.
A tárgyi és a személyi minimum feltételek teljeséggel biztosítottak. Asszisztensi feladatokat Mátrai Jánosné látja el, a rendelési idő hétfőtől péntekig 13-16.00 óráig tart.
A 2. számú háziorvosi körzet praxisjoga azonban 2014. február 1. napjával mivel Frankó doktor úr nem tudta értékesíteni visszaszállt az önkormányzatra, ez azt jelenti,
hogy 2014. augusztus 1-től fix díj tekintetében 60%-ra fog csökkeni, mivel ez egy tartósan betöltetlen körzetnek fog számítani. Ha addig nem tölti be szakvizsgával rendelkező háziorvos kolléga. A tartósan betöltetlen praxisok az országos alapellátási
intézethez kerülnek és a praxisprogram keretében működnek tovább. A 7-es számú
háziorvosi körzet praxis működtetését pedig Dr. Petrikó Attila háziorvos látja el, a Fő
út 3. szám alatti saját praxisához tartozó rendelőben szintén vállalkozás jelleggel és
szerződés keretében végzi a helyettesítést. A személyi tárgyi feltételek itt is biztosítottak. Az asszisztensi feladatokat Kiss Edit látja el a rendelési idő hétfőtől péntekig 89.00-ig illetve 13-14 óráig tart. A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet nem önálló háziorvosi körzetként fogja működtetni 2014. június 30. napját követően az önkormányzat. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény beszámolóját a 246/2013. (V. 30.) Gye. Kt.
határozat valamint a 441/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvoda
fenntartókkal I. forduló
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2013 szeptemberétől a nem önkormányzati
fenntartású köznevelési intézmények tekintetében megváltozott a költségvetési támogatás rendszere, így az ő számukra is feladatalapúvá vált a finanszírozás.
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A megváltozott finanszírozáshoz szükséges hozzáigazítani a feladatok ellátó szervezetek közti megállapodás keretét, ezért a hivatal elkészítette a köznevelési szerződéseknek a tervezetét és első körben terjeszti az önkormányzat elé. A bizottság elfogadásra
javasolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ugyanúgy kezelendők a feladatellátásban
résztvevő óvodák, mint a társulási óvoda. Ennek a csoportlétszám meghatározásánál
lesz jelentősége. Ha az önkormányzat a saját intézményét nem kezeli megfelelő súlylyal, abban az esetben az önkormányzati támogatás növekedni fog, a szerződés alapján ez viszont kihat a feladatellátásában részt vevő óvodákra is. Ha a támogatás a társulásban lévő óvodánál növekszik, ez a szerződés aláírását követően a vállalkozói
óvodákra is kihat. Tehát a csoportbontást és az ahhoz kapcsolódó létszám meghatározást, óvodapedagógusi és segítői létszám meghatározását nagyon komolyan kell
venni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem
önkormányzati fenntartású óvoda fenntartókkal kötendő köznevelési
szerződés-tervezeteket II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
IKSZT 2014. évi finanszírozási terve
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, mint a Rózsahegyi Ház tulajdonosa és fenntartója készítette el a 2014. évi működésének kalkulációját a bérek és járulékok elszámolása pályázati forrásból finanszírozott, de a támogatás lehívása sokszor 60-90 nap késedelemmel érkezik az alapítvány számlájára,
így nehezítve a likviditásukat. Az alapítvány kéri, hogy a kimutatott bér és járulék öszszegét, azaz 2.510.155,-Ft-ot az önkormányzat megelőlegezés formájában biztosítsa
részükre. A Rózsahegyi Házban működő IKSZT működésére az önkormányzattól 2014.
évben 3 M Ft támogatást kérnek. Ez az összeg tartalmazza 2014. évben megrendezésre kerülő Bogrács Napja rendezvény költségeit is.
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A Pénzügyi Bizottság egyetért a 2014. évre tervezett 2.510.155,-Ft személyi jellegű
kiadások előfinanszírozásával, viszont az IKSZT 2014. évre tervezett kiadásaira 3 M Ft
helyett 2.700 e Ft forrást javasol biztosítani.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy ez az összeg elegendő lesz a zavartalan
működtetéshez?
Márjalaki József válaszában elmondta, hogy bizottsági ülésen volt képviselője az
IKSZT-nek és nem tiltakoztak ellene, tehát úgy gondolom, hogy ők is egyetértenek a
2.700 e Ft-al, vagy ha nem akkor jelezték volna a mai testületi ülésig.
Várfi András polgármester kérte, hogy a döntési javaslatnak megfelelően fogadják el
az IKSZT 2014. évi finanszírozási tervét.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014 évre tervezett
2 510 155 Ft személyi jellegű kiadásait előfinanszírozza a Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért Alapítvány részére, melyet támogatásként igényel az
MVH-tól.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az IKSZT
2014 évre tervezett 2.700.000 Ft kiadásaira forrást biztosít az önkormányzat 2014 évi költségvetésében.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Farkas Zoltánné
15. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Könyvtár vezetője kéri a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklet
Könyvtárhasználati Szabályzat 7. Késedelmek kezelése módosítását.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
68.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklet Könyvtárhasználati Szabályzat 7.
pontja
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes vissza hozatal esetén a könyvtár késedelmi kötbért számít fel. Ennek mértéke:
első felszólítás: 100 Ft/db
második felszólítás 200 Ft/db
harmadik felszólítás 500 Ft/db
Felszólítás után a könyvtár felszámítja a posta költséget is. Harmadik alkalommal történő felszólítás után a könyvtár ajánlott levelet küld ki, majd az ügyintézési idő lejárta
után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A behajtás érdekében keletkezett költségeket is az olvasónak kell megtérítenie.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”
az alábbiak szerint módosul:
„7. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozás esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel. Ennek mértéke:
60 napot meghaladó késedelem esetén 100 Ft
első felszólítás postai úton 200 Ft
második felszólítás postai úton 300 Ft
harmadik felszólítás postai úton 600 Ft
A harmadik alkalommal történő felszólítás után 60 nappal, a könyvtár ajánlott levélben felszólítást küld ki. Az olvasónak ekkor 500 Ft/db késedelmi és 500 Ft postaköltség térítési díjat kell megfizetnie. A felszólító levélben megjelölt ügyintézési idő lejárta után a tartozásukat nem rendező olvasók adatait a könyvtár a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának adja át a tartozás rendezése ügyében. A tartozás rendezése
történhet a könyv vissza hozatalával és a késedelmi díj megfizetésével, vagy a könyv
árának, és a felmerült költségek megtérítésével. Az ügyintézési folyamat lezárásakor, a
tárgy év végén, a dokumentum, mint behajthatatlan követelés kerül törlésre.
Késedelemben lévő, tartozó olvasó számára a könyvtár nem szolgáltat.”
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évre
szóló munkatervének jóváhagyása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője eleget tett
a beszámolási kötelezettségének és elkészítette a 2013. évi szakmai beszámolót és az
idei évre szóló munkatervet. Az alkalmazotti közösség azokat elfogadta.
Nagyon alapos, előremutató beszámolót kaptak, ennek eredménye az is, hogy megpróbálták bevonni a diákokat is a könyvtár életébe.
Poharelec László képviselő csatlakozott a fentiekhez, egy kiváló tájékoztatást kaptak
az intézmény vezetőjétől, egy részletes beszámolót, amiből láthatják, hogy annak idején a könyvtárral kapcsolatos döntésünk miért volt rossz.
Hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a alapján:
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének beszámolóját a 2013. év munkájáról,
jóváhagyja a törlési beszámolót, mely a 2013. évben törlésre
került dokumentumokról készült, valamint
elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár munkatervét a 2014.
évre.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Tájékoztató a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014.
évi közművelődési programtervéről
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Dr. Szonda István, az intézmény
vezetője is elkészítette az ez évi programtervet, melyben felvázolta a civil és más szervezetekkel közösen rendezett programokat és a telephelyeken rendezendő egyéb
programokat is.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak a döntési javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
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Poharelec László képviselő javasolta az intézményvezetőnek, hogy a Kállai hagyaték
kiállítást egyenlőre vegye ki a programok közül. Próbálja meg ezt a kiállítást a Gyomai
városrészen megoldani. Amikor ilyen jellegű kiállításokat, bemutatókat tervez, előtte
vegye fel a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel és kérje meg a civil szervezetek, a
városért tenni akarók véleményét is, hogy ilyen vitákra ne kerüljön sor. Tartsák tiszteletben a lokálpatriotizmust. A beszámolót csak úgy tudja elfogadni, ha a Kállai hagyaték a gyomai városrészen lesz kiállítva.
Várfi András polgármester emlékeztetett arra, hogy a Pap Zsigmond hagyaték kapcsán is nagyon méltatlanul, csúnyán viselkedett a képviselő-testület több tagja. Az
akkori zárt ülésen le kellett vegyék napirendről ezt a témát, ami máig megmaradó
szálka nagyon sok itt élő, jó érző embernek, hogy ez így alakult.
A leltárba vett Kállai hagyaték megbízható, jó helyen van. Készült belőle egy szép időszaki kiállítást a volt városházán, a Gyomai településrészen, mert egyelőre még nem
találtak neki megfelelő helyet. Most az Endrődi Népházban egy ugyan ilyen időszaki
kiállításról lenne szó, ezért is visszautasít minden ezzel kapcsolatos csúsztatást. Ezt a
kiállítást igen is mutatni kell, és minden magyar állampolgárnak büszkének kell lenni
Kállai Ferencre a Nemzet Színészére.
Gombár Mátyásné gyomaendrődi lakos megjegyezte, nagyon szégyelli a Pap Zsigmond hagyatékával kapcsolatos veszekedést. Nem csak személye, hanem az egész
Gyomaendrőd. Ha kell, gyűjtsenek pénzt arra, hogy vegyenek egy megfelelő házat
Gyomán és ott rendezzék be a későbbiekben a Kállai hagyatékot.
A március 14-i ünnepséggel kapcsolatban a januári városi újságban megjelent egy
cikk, amiben meg sem említik annak az embernek a nevét, aki 25 éve létrehozta ezt a
várost, és hogy ki volt akkor a polgármester és ki tartott akkor beszédet. Ezt szégyenletesnek tartotta.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, tiszteletben tartja az intézmény vezetőjét,
azért is kérte, hogy egyeztessen, és oldja meg a feladatot úgy, hogy a gyomai embereknek az megfeleljen. Főleg, amikor ilyen kiállításról van szó.
Jelenleg az az érzése, hogy a Kállai kiállítás azért kerül Endrődre a Népházba, mert ott
van egy üres hely. Ha a gyomai emberek szeretnék, hogy a gyomai részen legyen az
állandó Kállai kiállítás, akkor fogjanak össze az intézmény vezetőjével és keressék a
lehetőséget a megoldásra.
Várfi András polgármester ismételten hangsúlyozta, egy időszaki kiállításról van szó,
és azért kerül oda, mert az egy kiváló hely, nagy a tér, jó a megvilágítása.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 33 éve él a városban, Gyomaendrődinek
vallja magát. Visszautasítja, hogy egyesek próbálják most a két városrészen élőket
egymásnak uszítani. Mindenkit Gyomaendrődiként kellene kezelni, és nem kellene az
ellentéteket újra felkavarni.
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Ha a Baráti Kör annyira szívén viseli a Kállai hagyaték sorsát, akkor miért nem jelezték
már, hogy ők kézbe vennék és keresnének neki egy megfelelő helyet és vállalnák az
önkormányzattal együtt annak felújítását, berendezését. Nem szerencsés, hogy most
itt elkezdenek uszítani, ellentéteket szítani a testületen belül.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető megjegyezte, a városi újságban megjelent
cikkekkel kapcsolatos kifogásokat a könyvtárnál kell megtenni. Ezért a cikkért maga
vállalja a felelősséget. Igazán nem érti, hogy mi volt a cikkel a kifogás, talán, hogy kétszáz ember nevét nem sorolták fel. A cikk tartalmazza, hogy a korabeli sajtó anyagok
alapján készült. Nem egy tudományos anyag, hanem egy ismeretterjesztő cikk volt.
Vannak azért olyanok is, akiknek tetszett.
Dr. Csorba Csaba jegyző utalni kívánt a Pap Zsigmond hagyatékra, ugyanis a Kállai
hagyaték ügye kezd ahhoz hasonlítani. A város kapott egy hatalmas ajándékot, amire
sok mindent rá lehet építeni, és amire büszkének kellene lenni. Ezt a hagyatékot
Gyomaendrőd városa kapta, amiről most egy olyan vita kezd kibontakozni, ami méltatlan a művészhez, a hagyatékhoz és a településhez. Tisztelettel kért mindenkit, hogy
mivel ezt a tv közvetítést nagyon sokan látják, legyenek körültekintőek. Ha még is
igény van egy ilyen vitára, akkor azt nem egy nyilvános ülésen kellene lefolytatni. Egy
időszaki kiállításról van szó, melyen olyan tárgyak kerülnek bemutatásra, amelyek kötődnek a művészhez és a cél az, hogy azt minél többen lássák. Ha meg lesz a megfelelő konszenzus, akkor azokat véglegesen el lehet helyezni egy erre méltó ingatlanban.
Halászné Dr. Balog Erzsébet el kívánta mondani, hogy az Országzászló felújítása
1988-ban kezdődött, amire külön engedélyt kellett kérni az akkori községi tanácstól.
Akkor személye napközis nevelő volt, és elhatározta, megmutatja, hogy napközis gyerekekkel is lehet jól dolgozni. 28 gyermek vett részt az Országzászló és annak környékének a rendbe hozatalán. Jenei Bálintnak, az akkori tanácselnöknek annyi köze volt
ehhez, hogy hozzá nyújtották be a kérelmet. Ő vitte be a tanácsülés elé, aki engedélyt
adott erre. Ha neveket kellene említeni, akkor elsősorban a 28 gyermek és annak szüleit. Szerető Pista bácsit, aki anyagilag is támogatta, ő vette az országzászlót, ő hívta
meg a színészeket Békéscsabáról, akik a műsort adták. Meg kell említeni még Sipos
Tas Töhötömöt, az akkori református lelkészt, aki felavatta az emlékművet. Továbbá
Palicska Istvánt, Rosza Pált, akik több órán át dolgoztak azért, hogy ugyan olyan legyen az országzászló, mint volt. Kéri Istvánt, Kéri Bélát, akik kifaragták. Veréb doktor
sógorát, aki kőfaragó volt és vegyszeres lemosással takarította le. Nagyjából ezeket a
neveket kellett volna leírni, de nem ez volt a cél, hanem az, hogy az országzászló történetét elmondják.
Hangsúlyozta, nem szítani jöttek ide, de mint már mondta, amikor a város megkapta
a hagyatékot felkeresték a Polgármester urat, hogy mindenbe vonja be a Baráti Kört,
aki mindenben segít, de a Kállai hagyatékot még ideiglenesen is Gyomán szeretnék
látni. Amikor Kállai Ferenc 80 éves volt a Baráti kör 4 tagja elment felköszönteni, és
akkor a Művész úr megígérte nekik, hogy maradandó emléket fog hagyni Gyomára.
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Dr. Szonda István intézményvezető elmondta, kicsit kellemetlenül érzi magát a kialakult vita kapcsán, mint aki írni, olvasni sem tud, pedig kapott egy levelet Balog miniszter úrtól, aki talán úgy tartja, hogy szakmailag megfelelő egy posztra. Felkérte
Aljegyző urat, olvassa fel a levelet.
Megyeri László aljegyző felolvasta a Dr. Szonda István részére érkezett felkérés Móra
Ferenc-díj szakmai bizottsági tagságra tárgyú levelet, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Szonda István intézményvezető hangsúlyozta, megpróbál mindent megtenni
azért, hogy szakmai tudását az adott feladatra tudja koncentrálni. Természetesen figyelembe véve a helyi lakosok, civil szervezetek véleményét is, de egy időszaki kiállítás létrehozásakor elsősorban a gyűjteményi anyagot kell figyelembe venni. Hogy mit
is jelent az időszaki kiállítás, ennek megválaszolására felolvasta a kiállítás A kiállítás
rövid összefoglalóját, amely a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mint felkért múzeumi szakfelügyelő jelölt, és 2014-től ennek a térségnek a múzeumi
szakfelügyeletét is el kell, hogy lássa, ezért készített egy szakértői véleményt a Kállai
Ferenc a Nemzet Színésze c. időszaki kiállítás más helyszínen való felépítéséről.
A szakértői vélemény a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Végezetül felolvasta a Szülőföld Baráti Kör tagjainak azon elképzelésével kapcsolatos
véleményét, hogy a kiállítást a Vidovszky Városi Képtárban kellene megrendezni.
Etikailag megkérdőjelezhető, hogy írásban semmilyen jellegű kérés nem érkezett a
gyűjteményt gondozó intézményhez, melyben kérték volna az időszaki kiállítás gyűjteményükben való bemutatását. Etikailag ugyancsak aggályos, hogy már egy elkezdett kiállítási projekt megváltoztatását vetik fel, eddig csak szóban, melyhez semmilyen kompetenciájuk nincs. Szakmailag megkérdőjelezhető, eddig csak szóban felvetett helyszín a Városi Képtár kiállítóhelye, mert tudomása szerint nem rendelkezik a
kiállítás paramétereinek megfelelő kiállító teremmel. Szakmailag ugyancsak kifogásolható, hogy a képtár kiállítóhely nem rendelkezik 2/2010. (I.14.) OKM rendelet 4. §
c.) pontjában meghatározott szakalkalmazottal.
pedig a közérdekű muzeális kiállítóhelyek esetében kimondja a muzeális intézményben
múzeumi közművelődési szakember vagy az állandó kiállítás témájának megfelelő
szakképzettségű muzeológus munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban
meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,
Szakmailag ugyancsak kifogásolható, hogy a képtár kiállítóhely vezetője tudomása
szerint nem felel meg a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet 6/E. § 4. pontjában meghatározott feltételeknek.
(2) közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki:
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzetséggel, vagy
ab) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
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Ismételten hangsúlyozta, ez egy időszaki kiállítás és a lehetőségekhez mérten gondolkodnak. Igazán két évig senki nem kereste, hogy ezt szeretné felkarolni, gondolkozzanak együtt, de talán most hogy így beszéltek róla, gyorsíthatják azt a folyamatot, hogy sikerül megtalálni a megfelelő helyet ennek a kiállításnak.
Kéri Imre gyomaendrődi lakos hangsúlyozta, nem vitatja senki, hogy Szonda István
milyen tudással bír, amely tudás eddig nem igen mutatkozott meg a gyomai művelődési házban, ahol csak különböző vásárokat rendeznek.
Halászné Dr. Balog Erzsébet megkérdezte Polgármester urat, elismeri-e, hogy 2011ben Szendrei Lászlónéval megkeresték Polgármester urat, és kérték, hogy Gyomán
keressenek helyet ennek a hagyatéknak, és amennyiben szükség van az általuk képviselt szervezetre, úgy szóljon. Azóta egy mondat erejéig sem kaptak semmiféle tájékoztatást.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a folyamat elkezdődött, annak idején a Pap Zsigmond hagyaték kapcsán az volt a terv, hogy az átvett ingatlanokban
alakítják ki a Kállai Emlékszobát. Mivel nem jutottak hozzá azokhoz az ingatlanokhoz,
így keresik a további lehetőséget. Mint már annyiszor elhangzott, időszaki kiállításról
van szó, és véleménye szerint a gyomaiaknak azon kellene lenni, hogy minél többen
lássák ezt a hagyatékot, tanuljanak belőle a gyerekek, megnézzék. Ez volna a cél. Erre
most van egy alkalmas helyiség, és nem kellene elvenni Intézményvezető úrtól a lehetőséget, hanem jóvá kellene hagyni, és minél többen nézzék meg Kállai Ferenc hagyatékát.
Poharelec László képviselő kérte az érintett feleket, próbáljanak meg megegyezni,
hogy nyugodt szívvel tudjon mindenki innen felállni. Nem vitázva, veszekedve, hanem
megegyezve.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd ismertette a döntési javaslatot és felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a
döntési javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
2014. évre szóló munkatervét, illetve közművelődési programtervét.
Határidő: azonnal
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/ Arnóczi István János elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
18. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolójának
elfogadása a 2013. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy Gyomaendrőd város közigazgatási területén
három tanyagondnoki körzet működik és a harmadik körzetben lát el ez a BT feladatot. A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző
évben végzett tevékenységéről minden év januárjában beszámolót készítsen. A szolgáltató határidőre megküldte a 2013. évben végzett tevékenységéről a beszámolót,
az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Poharelec László megköszönte a szolgáltató munkáját és azt is, hogy a nagylaposi
helyzetben igyekeznek az ellátásban részt venni és próbálnak a legjobb tudásuk és
erejükhöz képest helyt állni.
/ Arnóczi István János visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló
elfogadását, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI.
1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján elfogadja a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2013. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013. évi beszámolójának kiegészítése
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Kft 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját elkészítette és a Képviselő-testület elé terjesztette, aki azt
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elfogadta, de ezzel egyidőben utasította a Kft ügyvezetőjét, hogy a februári ülésre
számoljon be a 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóban
feltárt problémákra tett intézkedésekről, illetve mutassa be ezen feladatok ellátásának
költségvonzatát, továbbá mit kell a kezelői feladatokon belül ellátni és azok mennyibe
kerülnek. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Poharelec László megköszönte az ügyvezető igazgató munkáját, az aggálya nem volt
hiábavaló, mert a 7.700 e Ft +ÁFA-ból lett bruttó 483.680,-Ft.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodásról szóló beszámoló kiegészítését elfogadja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Zöldpark Kft. alapító okirat módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a cégvezetői poszt megszűnt és ezzel
kapcsolatban kell az alapító okiratot módosítani.
Béres János kérte, hogy a mellékelt társasági szerződésben, ha már módosítjuk a
cégvezetői poszt megszüntetését, akkor a felügyelő bizottság tagjainak a nevét is kellene, mert ami három fő ott szerepel abból jelenleg csak egy fő van. Fülöp Zoltán,
Iványi Lajosné és Lehóczkiné Tímár Irén.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, az eljáró ügyvéd az okiratokat beszerezte, tehát
a korábbi testületi döntéseket és most fogja bejelenteni ezeket a változásokat, ami a
felügyelő bizottság tagjaiban következett be a korábbi időszakban. Ez a korábbi cégvezetésnek lett volna a dolga.
Várfi András polgármester elmondta, akkor ezt így kell elfogadni, mert nem lett átvezetve, majd egy következő alkalommal megint elénk kerül ez az okirat. Kérte, hogy
szavazzanak.
Béres János elmondta, hogy most ez átvezetésre fog kerülni? Tehát most ez is átvezetésre kerül?
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Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ezt így elfogadhatja a Képviselő-testület,
ezek már megvannak ezek a döntések, az alapító okiraton keresztül fogja vezetni az
ügyvéd.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapítói jogokat gyakorló testület a társaságalapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat VII. fejezetének elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
Az alapító okirat VII. fejezetének 4. és 5. bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés kerül:
Nem lehet ügyvezető, aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. tv. 23, 24 §-iban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 8 és 9 §-iban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
Az ügyvezetővel szemben az előzőekben megjelölt szabályok megszegésével a társaságnak okozott károk megtérítésére vonatkozó
igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.
Az alapító okirat VII. fejezetének utolsó (A cégvezető elnevezésű ) bekezdése törlésre kerül.
Az alapító okirat VIII fejezetének rendelkezése az alábbiak szerint
módosul:
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege alá a társaság ügyvezetője
önállóan, minden korlátozás nélkül írja alá a teljes nevét az aláírásmintának megfelelően.
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Az alapító okirat X. fejezetének Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezései törlésre kerülnek, a XI. fejezet Egyéb rendelkezések címének
számozása X. fejezetre módosul.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az okirat elkészítésével
megbízza dr. Juhász István ügyvédet (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1.
fsz. 1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
21. Napirendi pont
531/2013. (X. 31.) Gye. Kt. határozat módosítása
Várfi András polgármester megkérte Pardi László osztályvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Pardi László osztályvezető előadta, hogy 2013 októberében döntött a testület arról,
hogy a Körös-Kajak Sportegyesület által elnyert pályázat biztosítékaként az Ipari
Parkban egy területet felajánlanak. Ez a határozat megküldésre került a közreműködő
szervezetnek, aki némi igazítást kért a határozatban. Tüntessük fel a határozatban az
érintett ingatlan helyrajzi számát, a határozattal létrejött megállapodás dokumentumát küldjük el, vagy ha nem akkor erre utaljunk a határozatban, valamint kérték, hogy
a határozatban tüntessük fel a projektre vonatkozó összeget. Ezek a változtatások a
határozati javaslatban feltüntetésre kerültek.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 531/2013. (X.31.) Gye. Kt határozatát az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös Kajak SE „Szabadidősporttal az egészséges életmódért –
Kajakkal, kenuval és sárkányhajóval a Hármas Körösön” című, DAOP5.1.3-11-2011-0050 jelű pályázatának megvalósítását a 3741/52. hrsz.
Ipari Park önkormányzati tulajdonú terület biztosíték nyújtásával,
mely fedezetet nyújt a támogatási összegre és annak járulékaira.
Egyúttal meghatalmazza a Polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.
315. oldal

Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Várfi András polgármester
22. Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat
benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy közszolgáltatók a Gyomaközszolg Kft teljes mértékben
működőképes, minden előírásnak megfelel, rendelkezik a szükséges engedélyekkel,
minősítéssel, a szilárd és a folyékony hulladék elszállítása zavartalanul működik városunkban. Jogszabályi változások miatt 2013. évben bevezetett lerakói járulék jelentős költségnövekedést okozott, ennek mérséklésére került benyújtásra a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatása
biztosítása című pályázat, amelyre az előterjesztés mellékletét képező beszámoló
nyújt tájékoztatást. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása pályázat benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy testületünk januári ülésén döntött arról, hogy az
idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedésére vonatkozó önálló megállapodás kerüljön megkötésre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYÜSZTE között, mely
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meghatározná a felek szerepét ezekben a feladatokban. A megállapodás tervezetét a
Képviselő-testület 2014. februári ülésére kellett előterjeszteni.
Az együttműködési megállapodás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az együttműködési megállapodás 4. pontja értelmében két fő adóellenőrt kell alkalmazni, ez természetesen a többlet idegenforgalmi adóbevétel terhére lehet alkalmazni. A megállapodás lényeges eleme, hogy
a kiválasztásban is együttműködünk az egyesülettel.
Várfi András polgármester további észrevétel, javaslat hiányában, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, az idegenforgalmi adó hatékonyabb beszedése
érdekében az alábbi együttműködési megállapodást kívánja megkötni a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel:
Együttműködési megállapodás
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út
124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András polgármester; továbbiakban:
Önkormányzat) és a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Gyomaendrőd Bocskai út
58/1. sz.; statisztikai számjel: 18395136949952904; adószáma: 18395136-1-0421; képviseli Pájer Sándor elnök továbbiakban GYÜSZ-TE) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Felek 2012-ben együttműködési megállapodást kötöttek, melyben kijelentették,
hogy közös érdekük az idegenforgalmi adóból származó bevételek növelése. A 2013as évben az előző évekhez viszonyítva lényegében az idegenforgalmi adóból származó bevételek nem változtak, s elmaradt a turizmusfejlesztéssel együtt járó bevétel növekedés. A Felek kijelentik, hogy az idegenforgalmi adó ellenőrzés hatékonyságának
javítása érdekében együttműködnek.
Együttműködésükkel törekednek Gyomaendrőd szállásadó turizmusának kiszélesítésére, valamint a résztvevő szolgáltatások egységes teherviselésére, az idegenforgalmi
adó fizetés jogkövetésére.
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1.)
A Felek kijelentik, hogy a településen az idegenforgalmi adóbevétel növelése érdekében a Megállapodás aláírásának napjától határozatlan ideig együttműködnek
2.)
Az Önkormányzat kijelenti, hogy minden tárgyév január 15-ig átadja a GYÜSZ-TE részére a tárgyévet megelőző évből származó idegenforgalmi adóbevételről szóló kimutatást, részletezve a belterületről és külterületről zugonként megbontva a bevallott
vendégéjszakák számát.
A GYÜSZ-TE kijelenti, hogy az átadott adatokat ügydöntő választmányi ülésén kiértékeli és javaslatot dolgoz ki tárgyév február 1-ig az Önkormányzat részére a tárgyévi
idegenforgalmi adóbevétel elvárható mértékére. A Felek az idegenforgalmi adóbevétel elvárható mértékét közösen kiértékelik minden tárgyév február 5-ig, erről emlékeztetőt készítenek, az Önkormányzat az így meghatározott adóbevétel mértékét szerepelteti a tárgyévi költségvetési rendeletében.
A Felek megállapodnak, hogy tárgyév augusztus 15-ig közösen áttekintik az idegenforgalmi adó bevételének alakulását, amennyiben az elvárt adóbevétel időarányos
teljesülésétől eltérést állapítanak meg, megvizsgálják az okokat, és ennek függvényében javaslatokat dolgoznak ki.
3.)
A GYÜSZ-TE vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri turisztikai szempontból a
fellelhető elektronikus hirdetési felületeket és amennyiben idegenforgalmi adó fizetés
elkerülésével kapcsolatos eseményt tapasztal, úgy ezzel kapcsolatosan 15 napon belül
javaslatot tesz az adóhatóságnak a hirdetett szálláshely területének ellenőrzésére.
4.)
Az Önkormányzat vállalja, hogy május 1-től augusztus 31-ig 2 fő idegenforgalmi
adóellenőrt alkalmaz.
A Felek vállalják, hogy az adóellenőrök kioktatását, munkájuk hatékonyságának értékelését közösen havonként egy alkalommal elvégzik, a megbízás megszűnését követően javaslatot tesznek a tárgyévet követő alkalmazás feltételeire. A Felek megállapodnak, hogy az adóellenőrök érdekeltség növelő juttatásának mértékét, módszerét
közösen határozzák meg. A fix összegű bérezésre és az érdekeltség növelő juttatásra
fordított költséggel csökkenteni kell az adott év beszedett idegenforgalmi adó állami
támogatással megnövelt összegét, mely maradék összeg fogja képezni a GYÜSZ-TE
támogatásával kapcsolatos elszámolás alapját.
5.)
A Megállapodást jogosult bármelyik fél írásban indoklás nélkül felmondani. A Felek a
felmondási időt 15 napban határozzák meg.
A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A Felek által nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.,
a helyi adókról szóló 30/2011.(XI.4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A Felek a Megállapodást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2014. február….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
Pájer Sándor
elnök

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
24. Napirendi pont
A Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épület használatba adása
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete képviseletében Hencz Gyula elnök kérelmet nyújtott be. Az egyesület sportotthon megvalósítása céljából használatba kívánja venni az önkormányzat tulajdonát
képező Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti volt iskolaépületet. A használatba kért
ingatlant a Secintell Plus kft üzemeltetné. Hencz Gyula kérelmét a Magyar Birkózó
Szövetség támogatja és kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a sportotthon megvalósításához. Az ingatlan jelenleg üresen áll, a más sportcélú használatba adásokhoz
hasonlóan használati díj mentesen javasolja bizottságunk a határozati javaslat feltételei szerint.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 6774
hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlant a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, valamint a Magyar Birkózó Szövetség kérelmének
helyt adva ingyenes használatba adja a Hencz Gyula által képviselt egyszemélyes
Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak ( 5500
Gyomaendrőd, Árpád u. 3/1.) sporttevékenység végzésére 2014. március 1. napjától
határozatlan időre az alábbi szerződés alapján.
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Használati szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124., adószáma: 15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester mint,
használatba adó;
Másrészről Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 5500 Gyomaendrőd, Árpád utca 3/1., Cg. 04-09-010447, adószám: 23105670 – 2
- 04), képviseli: Hencz Gyula ügyvezető, mint használó az alábbi feltételek mellett:
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő az 1. pontban leírt ingatlanban
a Magyar Birkózó Szövetség támogatását bírva a birkózó sportág részére „Sportotthon” – t tudjon megvalósítani, ezzel gyarapítva Gyomaendrőd város sportéletét, és
ennek a tárgyi ingatlan feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek.
1.
A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba
adja a 6774. hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlanát
a használónak.
2.

A használati szerződés határozatlan időre szól.

3.
A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni,
köteles a vagyon állagát, és értékét megóvni.
4.
Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem
követelhet.
A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő
tevékenységekre használhatja az ingatlant: sportotthon megvalósítása az alábbi
sportágakban.
4.1. Birkózás,
4.2. Gimnasztika,
4.3. Torna,
4.4. Akrobatika,
4.5. Erőfejlesztés,
4.6. Aerobik.
5.
A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa
meghatározott ideig adhatja át.
6.
A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők
szerint köteles viselni az ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat:
Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak: nincs.
Egyéb díjak
320. oldal

Saját használatból származó közüzemi díjak
Használatba vevő
Víz- csatornadíj
x
Elektromos ellátás díja
x
Szilárd hulladék szállítási díja
x
Gázszolgáltatás díja
x
Kéményseprő
x
Telefondíj
x
Egyéb Díjak

Használatba adó

7.
A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti
meg az ingatlan feletti rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
8.
A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási munkálatokat a használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű
írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett. A munkálatok elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik.
9.
A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve minden évben a használatba
adónak beszámolni.
10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek)
állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen,
melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén
annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni.
11. A szerződés megszűnik:
11.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
11.2. felmondással.
12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra
jogosító tevékenységet végzi
12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket,
illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy
nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.
13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
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14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog
általános szabályai szerint felel.
15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a
14/2003. ( V. 5. ) önkormányzati rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 2014. március hó ……-n
Használatba adó

Használó

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Megbízási díj módosítása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Képviselő-testület 2012 júliusában kötött megbízási
szerződést általános jogi tanácsadási feladatokra Dr. Varga Imre ügyvéddel nettó 130
e Ft-ban, a megbeszélés eredményeként a nettó megbízási díj módosulna nettó 150 e
Ft-ra mely magában foglalja a gáz és villanyáram beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat is. A bizottság támogatja a döntési javaslatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr.
Varga Imre ügyvéddel kötött megbízási szerződésben meghatározott
megbízási díjat nettó 150.000 Ft azaz Egyszázötvenezer Ft/hó -ra
módosítja, 2014. január 1-től.
Határidő: 2014. március 16.
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Felelős: Várfi András polgármester
26. Napirendi pont
A Polgármester 2014 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja a Polgármester 2014 évi szabadságolási ütemtervének elfogadása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról is törvény rendelkezik, mely
alapján a polgármester évi 25 munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság illeti meg. A polgármester szabadsága táblázatba van foglalva, amely szerint
2010. évtől 2014. október 1. napjáig összesen 130 nap fennmaradt szabadság van. A
táblázatból kitűnik, hogy a polgármester 2013. évben 103. nap szabadságot nem tudott igénybe venni. 2014-ben időarányosan 29 nap szabadság illeti meg. Szabadságolási ütemterv táblázatban látható. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással, Várfi András polgármester
nem szavazott, az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfi
András polgármester 2014 évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint elfogadja:
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Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Összesen:

Tervezett napok/mettől
meddig
6 - 7, 13-24,
3 - 21,
3-14, 24-28,
7-18, 23 – 30,
2-16,
2-20,
1-31,
4-15,
1-12, 22 -26,

Napok száma
12
15
15
16
11
14
23
9
15
130

Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző előadta, hogy a hatályos jogszabály szerint a szavazatszámláló bizottságokat a választás kitűzését követően az önkormányzatnak meg kell választani. Az eljárás lényege, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjaira a jegyző, mint
a Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot, ennek megfelelően ezt a javaslatot
elkészítettük és beterjesztettem a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület vita nélkül dönt a tagok elfogadásáról egy szavazási eljárás keretében, a beterjesztett javaslathoz módosító javaslatot nem lehet beterjeszteni. Tájékoztatta a testületet, hogy
elsődlegesen azokat a személyeket kerestük meg, akik korábban már szavazatszámláló bizottságba feladatokat láttak el és csak ott tett javaslatot a módosításra, ahol valamilyen oknál fogva, nem fogadták el a felkérést, tehát nem vállalják a tagsági feladatot. Tájékoztató jelleggel megküldtük az általunk ismert jelölő szervezeteknek,
akik részéről észrevétel nem érkezett. A szavazatszámláló bizottságok tagjai megtették azokat a szükséges nyilatkozatokat, ami egyrészt az összeférhetetlenségre, másrészt a tisztség elfogadására vonatkozik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja
el a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak a megválasztására tett jelölésemet.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a javasolt személyek által megtett nyilatkozataira az alábbi személyeket megválasztja szavazatszámláló bizottság tagjává, illetve póttagjává:
1. sz. Szavazókör Kis Bálint Ált. Isk. alsótagozat, Hősök útja 45.
Pál Jánosné
Hornokné Lapatinszki Gizella
F. Nagy Lajosné
Dobó Sándor
Mészárosné Szerető Judit

tag
tag
tag
póttag
póttag

Móricz Zs. u. 1
Kölcsey F. u. 17/2.
Munkácsy u. 14.
Hársfa u. 21.
Csokonai Vitéz M.u. 7.

2. sz. Szavazókör Kner Imre Gimnázium, Hősök útja 43.
Dr. Csoma Antalné
Ágostonné Joó Erzsébet
Szilágyi Sándorné
Nagy László Károlyné
Pap Gáborné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Áchim u. 3/1/4.
Kőrösi Cs. S.u. 12.
Hantoskerti u. 3.
Kőrösi Cs. S. u. 9.
Szabó D. u. 12.

3. sz. Szavazókör Kis Bálint Ált. Isk. felsőtagozat, Fő út 181.
Magyar Béláné
Ágostonné Gácsi Mária
Szakáts Istvánné
Gál Ferencné
Rávainé Farkas Éva

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Árpád u. 9.
Tompa M. u. 24.
Zrínyi M.u. 1/3.
Árpád u. 44/1.
Luther u. 15.

4. sz. Szavazókör Református Szeretetotthon, Fő út 169-171.
Orbán Józsefné
Kovács Józsefné
Árvai Imréné
Dobai Jánosné
Árvainé Lakatos Éva

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Bocskai u. 29/1.
Pásztor J. u. 14.
Attila u. 1.
Attila u. 2/1
Luther u. 13/1.
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5. sz. Szavazókör Katona József Művelődési Ház, Kossuth út 9. sz.
Veres Antalné
Gyalog Irén
Traurig Edit
Látkóczki Éva
Nagy Lászlóné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Hunyadi u. 1.
Vásártéri ltp. 34/c
Vásártéri ltp. 15.
Vásártéri ltp. 34/B
Vásártéri ltp. 33/B/2.

6. sz. Szavazókör Óvoda Vásártéri lakótelep
Kiss Károlyné
Fülöpné Megyeri Angéla
Farkasné Szász Katalin
Harmati Imréné
Mészáros Nikoletta

tag
tag
tag
póttag
póttag

Nagy S. u. 5.
Vásártéri ltp. 20/B
Vásártéri ltp. 33/A/2.
Eötvös u. 15.
Vásártéri ltp. 30/a/3/9.

7. sz. Szavazókör Alapfokú Művészetoktatási Int. Kisréti utca 27.
Kulik Györgyné
Binges Istvánné
Sebestyén Béláné
Kocsisné Takács Gabriella
Oltyán Lajosné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Budai N. A. u. 10.
Vörösmarty u. 23/1.
Budai N. A. u. 12.
Hámán K. u. 5.
Gárdonyi u. 12.

8. sz. Szavazókör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. iroda, Bánomkerti u 1.
Vincze Ernőné
Gubuznai Albertné
Balogh Magdolna
Cserenyecz Lászlóné
Vizsnyai Róza

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Bajcsy Zs. u. 131.
Tanya VI. kr. 540/E.
Széchenyi u. 19.
Kálvin J.u. 46.
Rózsa F. u. 14.

9. sz. Szavazókör Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola, Selyem út 109.
Vaszkó Lászlóné
Kulcsár Mihályné
Gál Józsefné
Jenei István
Vaszkó Piroska

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kálmán Farkas u. 34/1.
Kálmán Farkas u. 12.
Géza fejedelem u. 10/3.
Kálmán Farkas u. 21.
Fő út 89.
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10. sz. Szavazókör Városi Könyvtár, Selyem út 124. sz.
Kissné Dávid Ágnes
Tokainé Timár Csilla
Foglár Mihályné
Benéné Rojik Gabriella
Ádám Tünde

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Magtárlaposi u. 2.
Magtárlaposi u. 37.
Október 6. ltp. 2/9.
Újkert sor 5/3.
Géza fejedelem u. 8.

11. sz. Szavazókör: Óvoda, Selyem út 101.
Giricz Ilona
Porubcsánszki Sándor
Hunyáné Szántó Éva
Héja Sándorné
Himer Julia

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Sugár u. 59/1.
Selyem u. 70.
Bartók B.u. 8.
Polányi u. 51/1.
Sugár u. 57.

12. sz. Szavazókör Óvoda, Szabadság utca 6.
Uhrin Katalin
Fekécs Györgyné
Bukva Lajosné
Lénárt Lászlóné
Gondáné Cserenyecz Andrea

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Toronyi u. 29.
Babits u. 18.
Sugár u. 80.
Zöldfa u. 7.
Juhász Gy. u. 10.

13. sz. Szavazókör: Általános Iskolai Kollégium, Fő út 42.
Szabó Tibor
Csaba Jánosné
Varjúné Ambrózi Jozefa
Oszlács Csabáné
Csillagné Kardos Erzsébet

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Könyves K. u. 13.
Mikes K.u. 22.
Micsurin u. 6/1.
Micsurin u. 8.
Dobi u. 10.

14. sz. Szavazókör: Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola, Népliget út 2.
Rojik Zoltánné
Toldi Gáborné
Csuvárné Gyebnár Gabriella
Stranszki Mihályné
Bertáné Vaszkó Szilvia

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Dobi u. 2/1.
Mikes K. u. 36.
Hidfő u. 5.
Kántorkert sor. 4.
Mikes K.u. 4.
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15. sz. Szavazókör: Idősek Klubja, Mester utca 19.
Herda Boldizsár
Bíró Zsigmondné
Geszti József
Lecskó Hajnalka
Adamik Mihályné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Mester u. 7.
Simai u. 13.
Tóth Á. U. 1.
Varjasi u. 5.
Simai u. 11.

16. sz. Szavazókör: Népház-Közösségi Ház, Blaha L. út 21.
Timárné Hanyecz Klára
Balázs Lászlóné
Szépvölgyi Péterné
Püski Éva
Takácsné Rojik Gizella

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Korányi F. u.
Temető u. 1.
Décsi u. 2.
Blaha L.u. 15.
Akác u. 12.

17. sz. Szavazókör: Rózsahegyi Ház, Kondorosi út 1.
Földi György
Tag
Szőlöskert u. 16.
Iványi Istvánné
Tag
Tanya III. 217.
Molnár Borbála
Tag
Décsi u. 15.
Szilágyiné Ábrahám Margit Póttag
Szőlöskert u. 4.
Kiss Lajos
Póttag
Kondorosi u. 10.
NEMZETISÉGI SZAVAZÓKÖR
Mikóné Janiga Angéla
Kiss Edit
Véha Emese
Mucsi Lajosné
Miklavicz Margit

Tag
tag
Tag
tag
Tag

Szabadság út 33.
Mátyás király u. 44.
Magtárlaposi u. 4.
Tompa M. u. 28/1.
Arany J. u. 28.

Határidő: 2014. március 12.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
28. Napirendi pont
Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy 2013. október végén megkezdett Fűzfás-zugi holtág
hidromechanizációs kotrása 2014. január utolsó hetében befejeződött. A kivitelezőnek szerencséje volt az enyhe tél segítette.
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Megkezdődött az úszó kotró áttelepítése a Csókási holtág első kazettájába. Ezt jövő
hét keddre várjuk. A Csókási holtág hagyományos lánctalpas kotrógépek a holtág
széléről és egy úszó hosszúgémes kotró középen haladva a holtmedret kikotorják, és
a kitermelt anyagot partrendezésre használják fel. A kép körülbelül ugyanazt fogja
mutatni, mint a járási hivatal mögötti terület. A mostaninál rendezettebb, esztétikusabb, kezelhetőbb lesz.
A műszaki tartalomváltozással kapcsolatban 2014. február 6-án lakossági tájékoztató
fórum került megrendezésre. A Hantoskerti holtágra egy úszókotrót szintén jövő hét
keddre várunk telepíteni. A zagytározó kialakítása Polgárvédelmi Bázis és a Hármas
Körös védőtöltése között található szántókra van tervezve, az ingatlanok tulajdonosaival az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak. A teljesítési határidő március vége, pótmunkák miatt ez kitolható. 2013 szeptemberében benyújtott pótmunkaigényt
az irányítóhatóság támogatásban részesítette. Gyomaendrődre jutó beruházási költség 50 M Ft-al megnövekedett. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lehóczkiné Tímár Irén megkérdezte, hogy a Csókási holtágra miért jön másik technológiával dolgozó kotrógép?
Várfi András polgármester elmondta, hogy a kivitelező javasolt egy új kivitelezési
módot, amely egyben rendezni kívánja a partot is, tehát a parton egy egységes kép
lenne, ennek érdekében, hogy ez megoldható legyen lakossági fórumot hívtunk öszsze, ahol a jelenlévők támogatták ezt a verziót, sőt volt, aki kifejezetten örült neki,
hiszen így egy egységes kép lesz. Van, aki szépen kialakította az elmúlt időkben a
partot, tehát lehet, hogy az ő munkája egy kicsit károsodik, ugyanakkor meg lehet
nézni, hogy a Hatház utcán, ha átmegyünk, akkor balkéz felől szúnyogok szaporodására alkalmas sekély tavacska van, amely egyáltalán nem szép partállapot, ezt rendezi
majd ez a beruházás és így fel tudnak vonulni a Hantoskertire is, olyan eszközeik vannak amelyekkel megfelelő időben el tudják végezni a munkát.
Poharelec László hozzátette, hogy a Csókásival kapcsolatban már volt helyszíni bejárás is és a lakosokkal, legalábbis akik oda tudtak jönni, kezdenek megnyugodni a kedélyek. Ott sok kérdésre választ kaptak az érdeklődő környékbeli lakosok, bízom benne, hogy ott tényleg rendeződni fognak a dolgok. Lesz ahol kerítést kell készíteni,
hogy a hátsókertekhez a bejárás nehezebb legyen, de a környezet az sokkal szebb
lesz ezzel a módszerrel. Nagy kérdés a Fűzfás zug kérdése, elment a lejáróig a kotró
és utána nem is megy. Furcsa, hogy pont azon a részen nem lesz kikotorva az úgymond három holtág, ahol a friss tiszta víz menne majd be a holtágakhoz. Ahol most
edzenek, a kajakosok ott az iszap marad.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy a Füzfás-zugi holtággal kapcsolatban,
amikor a tervezés elindult akkor geodéziai felmérések voltak 2007-ben és 2008-ben
készültek ezek a tervek, akkor a felmérések azt mutatták, hogy a Füzfás-zugi holtágnak a besenyszeg felőli végén az iszapszintek nem teszik azt szükségessé, hogy a
holtág ott is kotorva legyen. Lehetséges, hogy 2008- óta változtak a helyzetek, partfalleszakadások, egyéb bemosódások, jelenleg ezen a pályázaton változtatni már nem
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tudunk. Esetleg majd egy következő pályázatba bele lehet rakni, vagy ha időközben
fennálló vízmozgások majd ezt a szinteket kiegyenlítik.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvíz
III. beruházásról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Várfi András polgármester
29. Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi Jubileumi Testvérvárosi Találkozóról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottság elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy 2013. évben Gyomaendrőd és a romániai
Nagyenyed település között 20, míg Gyomaendrőd és a németországi Schöneck település között 10 éves lett a testvérvárosi kapcsolat. Ennek megünneplésére
Gyomaendrőd Város többnapos rendezvénysorozatot szervezett 2013. szeptember 6
és 9 között. A rendezvény lebonyolításának költségét táblázat foglalja össze. A számlák másolatai pedig a mellékletben megtekinthetők. Az összes költség 1.853.148,-Ft
volt. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy a Rubin Panzió számláján nem lát IFA-t. A
szállásdíj van rajta feltüntetve ez ÁFA-s tehát valószínűleg nem tartalmazza az IFA-t,
és külön az IFA-t nem számlázták le illetve nincs ebben az elszámolásban. Kérné,
hogy nézzenek utána, és ha ez nem történt meg akkor ezt le kellene az önkormányzat
felé számlázni és bevallani, befizetni. Azért lényeges, mert minden befizetett 1 Ft IFA
után az önkormányzat 1,5 Ft-ot kap. A másik, hogy 1.800 e Ft volt ennek a rendezvénynek a költségvetése, miből lett ez finanszírozva, hiszen a szaloncukor kupára eltett pénzből ennyi nem volt, nem jött a testület elé, hogyan volt ennek a finanszírozása, illetve ki hagyta jóvá?
Enyedi László adóügyi osztályvezető elmondta, hogy valóban idegenforgalmi adóköteles, attól, hogy az önkormányzat vendégei voltak meg kell fizetni az adót utánuk,
konkrét választ nem tud rá adni, utána kell nézni, hogy bevallották-e, megfizették-e.
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Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 1,2 M Ft állt rendelkezésre a testvérvárosi kapcsolatok finanszírozására, de ténylegesen több alkalommal jeleztük a testület felé, hogy a jelentkező kiadások meghaladják a rendelkezésre álló keretet. Előirányzat módosítás alkalmával tudtunk ténylegesen forrást biztosítani a már jelentkezett kiadásoknak.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, hogy nem kellett volna a testületnek ezt jóváhagyni?
Szilágyiné Bácsi Gabriella válaszában elmondta, hogy az előirányzat módosításnak
része volt, külön előterjesztést nem kapott a Képviselő-testület, de a módosítást jóváhagyva, jóváhagyta a plusz forrás biztosítását is.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. szeptember 6. és 9. napja között megrendezésre került, Jubileumi Testvérvárosi Találkozóval kapcsolatos beszámolót.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi Szaloncukor Kupáról
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2013. december 7-én 16. alkalommal került
megrendezésre a Szaloncukor Kupa a sportcsarnokban. 5 csapat vett részt rajta, akik
körmérkőzést vívtak egymással. A rendezvény lebonyolításának költségeit táblázat
foglalja össze, a számlák másolatai megtekinthetőek a mellékletben. Az Ügyrendi és a
Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek az elfogadást.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. december 7-én megrendezésre került, XVI. Szaloncukor
Kupával kapcsolatos beszámolót.
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány elszámolása a 2013. évi Rendezvény
Alap támogatásról
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy 400 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2013. évi rendezvény alapból az Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány. A
rendezvény a 17. Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezéséhez lett igényelve. A rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult. A támogatott
benyújtotta a pályázathoz tartozó elszámolást. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Értékek megmentése a jövőnek” Alapítvány (5500 Gyomaendrőd, Kálvin
János út 34/1., képviseli: Kardos Ferenc) a 17. Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezéséhez REN-007-13 pályázati azonosító számon a
2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elszámolása a 2013.
évi Rendezvény Alap támogatásról

332. oldal

Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy Békés Megyei Roma Labdarugó torna megrendezéséhez nyert el 100 e Ft vissza nem térítendő támogatást, a 2013. évi rendezvény
alapból a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
A rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult, a támogatott benyújtotta a pályázathoz tartozó elszámolást. A bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5502
Gyomaendrőd, Fő út 80., képviseli: Szécsi Zsolt) a Békés Megyei Roma
Labdarúgó Torna megrendezéséhez REN-009-13 pályázati azonosító
számon a 2013. évi Rendezvény Alapból nyújtott 100.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a
támogatási eljárást lezárttá nyilvánítja.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Televíziós közvetítés 2013. évi költségeinek bemutatása
Várfi András polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság 2014. januári ülésén
Poharelec László képviselő úr részéről hangzott el kérés és annak megfelelően került
bemutatásra 2013. évben mennyit fordított a testület a testület illetve a bizottsági
ülések, valamint egyéb városi és önkormányzati rendezvényeknek a közvetítésére.
Összességében 2.186.686,-Ft-ot fordított. Két bizottság tárgyalta és mindkettő javasolja a beszámoló elfogadását. Jó lett volna látni a városháza költségvetését is.
Poharelec László megköszönte a beszámolót, kissé nehézkesen, de megérkezett. A
tavalyi évben 2.186.686,-Ft-ot fordított az önkormányzat televízió közvetítésre. Információi szerint, az idei évben 1,5 M Ft van tervezve. Kevesebb lesz a közvetítés vagy a
tervezés nem jó?
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Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy a tavalyi évben az elszámolásban nem látta a
Képtárnak a megnyitójáról a felvételt. Kérte, ha lehetséges, akkor az idei évben minden egyes megnyitóra, hívjuk meg a tévét is és tudjuk róla tájékoztatni a helyi lakosságot.
A Képtárnak nincs rá kerete, nagyon sok olyan rendezvény volt, amit az önkormányzat fizetett, jó lenne, ha azt is ki tudná fizetni, mert a Képtárnak olyan minimális az
éves költségvetése, kértek árajánlatot is a 30 e Ft-ot nem tudják kifizetni egy-egy alkalomra.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy az alapítvány költségvetésébe nem szükséges belemenni, de ha több mint 200 e Ft-ot fizet ki az alapítvány könyvelésre, akkor
ezen el kell gondolkodni, hogy mire van pénze az alapítványnak és mire nincs. Ez nem
a Képviselő-testület dolga, majd az alapítványnak lesz egy közhasznúsági beszámolója és ott részletesen látni fogja a testület a költségvetését. Azt is látni kell, hogy menynyi a bérkiadás az alapítvány esetében, ennek meglesz, az ideje ahol tárgyalni fogja a
Képviselő-testület és erre vissza lehet térni. A városháza költségvetése tág fogalom a
tévéközvetítés az önkormányzat költségvetéséhez tartozik, a városháza költségvetése
alatt a hivatal költségvetését értjük, akkor ez nem a hivatal költségvetése, hiszen a
hivatal egy önálló költségvetési intézmény, aminek megvan a működési és egyéb kiadása. A 1,5 M Ft+ÁFA került betervezésre a költségvetésbe természetesen amennyiben nem elégséges ez a pénz a költségvetési rendelet módosítása során a Képviselőtestület erre visszatérhet és előirányzatot jelöl ki valamilyen forrás terhére. Fél év múlva vissza lehet térni és áttekintheti a közvetítés díjának elégségességét vagy nem
elégségességét.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évben a testületi, bizottsági ülések, valamint városi rendezvények közvetítésére fordított költségek bemutatásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Várfi András polgármester
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34. Napirendi pont
„A legszebb konyhakertek”
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Térségi Programok Osztály felhívást tett közzé, melyben kérték a települések önkormányzatait, hogy csatlakozzanak Karcag Város által életre hívott programból kialakult Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez. A programhoz való csatlakozás egy szándéknyilatkozat és egy együttműködési megállapodás aláírásával megtörténik. A program során a csatlakozott települések helyi szinten
lefolytatják a kategóriánkénti versenyt és a verseny legeredményesebb résztvevőjét,
nevezőjét benevezhetik az országos megmérettetésbe. A rangsort egy minimum háromfős zsűri állítja fel. A Városfenntartó Bizottság javasolja, a Képviselő-testületnek,
hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, hatalmazza fel Várfi András polgármester a
szándéknyilatkozat és az együttműködési megállapodás aláírására, tovább javasolja,
hogy a program végrehajtásában részt vevő zsűribe a Dr. Tóth Elek kertbarát kör delegáljon tagokat.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy hiányolta a lakosság a legszebb virágoskert
meghirdetését, mi volt ennek az oka, hogy elmaradt 2013. évben?
Pardi László elmondta, hogy a díjazás költségvetési forrása miatt nem került megrendezésre, korábban is már viszonylag nehezen lehetett összeszedni és nem volt
teljesen egységes benne mindenki.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete csatlakozik a „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez. Felhatalmazza Várfi András polgármestert a szándéknyilatkozat és az együttműködési megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a program végrehajtásban résztvevő zsűrinek
felkéri a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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35. Napirendi pont
Ülésprogram jóváhagyás
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette, hogy az ülésprogram készítése a hatályos önkormányzati törvény szerint nem kötelező viszont a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzata ezt előírja. Annyi eltérés van a beterjesztett ülésprogram és a
szabályzat között, hogy a szabályzat egyéves ülésprogram készítését írja elő. Az egyéves ülésprogram alatt, nem az időpontokat kellene érteni, hiszen a testületi ülések
időpontja meghatározásra került, a decemberi ülésen el is fogadta a Képviselőtestület.
Annyira gyorsan változik az a környezet, amiben az önkormányzatnak dolgoznia kell,
hogy a második félévre nem tudtuk összeszedni azokat az ülésprogramokat, amiket
kötelezően jogszabályváltozás miatt szükséges lenne beépíteni, ezért a korábbi év
gyakorlatát javaslom követni, hogy az első félév utolsó testületi ülésére előkészítjük a
második félév ülésprogramját, amely októberig terjed a jelen testület működése tekintetében. A kollégákon kívül túl sok javaslatot nem kapott a munkatervhez. A napirendi pontokat bármikor megváltoztathatja a Képviselő-testület. Ez egy segédanyag a
Képviselő-testület és a hivatal munkájának a szervezéséhez.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet 9.§-ában foglaltakra figyelemmel a Képviselő-testület 2014. első
félév ülésprogramjának napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAMJA
2014. első félévére
2014. január 30.
- Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti önkormányzati bérlakások kezelésbe adása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz VIII. ütemhez tartozó pótmunkáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Az Alföldvíz Zrt. 2014 évi rekonstrukciós terve
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
2013.december 19-ei módosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaendrőd-Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon
Hivatali felelős:
1.) Vass Ignác ügyvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
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- Tájékoztató a 2013. évi adóbevételekről
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- GYÜSZ-TE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adóhatékonyabb beszedése érdekében
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- GYÜSZ-TE elszámolása a 2013. évi Rendezvény Alap támogatásról
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör Rendezvény Alapból nyújtott támogatás felhasználásának elszámolása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat utófinanszírozott támogatási öszszegének biztosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói
jogának gyakorlásáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
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- Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény vizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Mraucsik Lajosné osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Gyomaendrődi FC kérelme
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
- Bérlő kijelölésről döntés
Hivatali felelős:
1.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
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- 2014. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Február 27.
-2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló bizottság:
- Valamennyi bizottság
- A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági,) támogatásban részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2014. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Lévai Éva köztisztviselő
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
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Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 20/2013. (IX.3.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-

Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés
megkötése a 2014 évi rendezvények támogatásáról

Felelős:
1.) Várfi András polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- GYÜSZTE, mint TDM szervezettel együttműködési megállapodás megkötése
idegenforgalmi adó beszedési feladatok hatékonyságának javítására
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a 2014-es költségvetési évre
Hivatali felelős:
1.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- IKSZT 2014. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-A Közművelődési - Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2014. évi közművelődési programtervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Belvíz III. ütem beruházásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Hulladék gyűjtés díj kompenzációs pályázat benyújtásáról valamint települési
szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő, választási iroda tagja
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Betöltetlen háziorvosi körzet ellátása érdekében megtett intézkedésről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2014-ben pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározás, gazdasági program felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1.) Valamennyi bizottság
- Nagylaposon élelmiszer bolt üzemeltetéséről döntés
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
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2.) Hunya Péter közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Köznevelési megállapodás megkötése óvoda fenntartókkal
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Központi orvosi ügyelet működésének áttekintése (szerződés felülvizsgálata,
finanszírozás áttekintése)
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár beszámolója a 2013-as évről, 2014. évi munkaterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
2.) Mag Barbara osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Március 27.
- Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2013. évi közbeszerzési tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
-Utasítás keretében ellátásra kerülő zöldterület gazdálkodás 2014. évi tervének
elfogadása, beszámoló a 2013 évi utasítás végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtására 2014-ben betervezett
feladatok elfogadása, műtárgyak helyszíni szemléje 2013 évben elvégzett feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető, Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
-A sportcsarnok üzemeltetésére adott utasítás teljesítése céljából 2014-ben elvégzendő feladatokról tájékoztatás, és a 2013-as évben elvégzett feladatokról
beszámolás
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető és Gurin László cégvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről. 2014-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése, benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Hunya Péter projekt koordinátor
2.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-2014.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető Pardi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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- 2014. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Települési értéktár bizottság munkájáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Projekt menedzser
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
2.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Külterület belvíz elvezető Vízügyi Igazgatóság részére történő esetleges átadásáról döntés
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója a 2013-as költségvetési évben
végzett feladatellátásról
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Április 24.
- Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2014. évi üzleti terv elfogadása, prémium feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2014. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2014. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Mag Barbara ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, hulladéklerakóval kapcsolatos peres ügyekről tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Felelős:
1.) Kovácsné Rácz Júlianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Kner Imre Gimnázium működtetéséhez szükséges oktatási vagyon átadása
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Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kovácsné Rácz Júlianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Belvíz III. ütemek beruházásáról komplex beszámoló
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Sportcsarnok felújításáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- 2013. évi L. tv.-ben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Kis Éva köztisztviselő
3.) Pál Jánosné családsegítő
Május 30.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2013. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
3.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzattól megbízással rendelkezők beszámolója a feladat teljesítéséről, valamint a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Szolgáltatás szervezési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva
Tárgyaló bizottság:
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1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
Június 27.
- A 204. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató az oktatási vagyon működtetésére vonatkozó utasítás végrehajtásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és
járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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- Előkészítés alatt álló pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Lakáskoncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Július: Szünet
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
36. Napirendi pont
Vagyonrendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület a 2011. évi törvény
alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanokat minősíti át
forgalomképes üzleti vagyonná, a Kossuth u. 50., Jókai u. 6., Fő út 81., Mirhóháti út
11., és a Damjanich u. 1-2. A bizottságunk tárgyalta és javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását azzal, hogy a bizottság a Hősök útja 56. szám alatti Vállalkozók Háza
megnevezésű ingatlant is javasolja átsorolni a forgalomképes üzleti vagyon kategóriába. A rendelet 3. melléklet 10 sora tartalmazza a Hősök útja 56. szám alatti ingatlant.
A bizottság módosító indítványa beépítésre került a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésébe.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
rendelet megalkotásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazat szükséges.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:

351. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör) 3. melléklet 40. sor B oszlop „Tornaterem és endrődi
piac, Damjanich u. 1-2” szövegrész helyébe az „Endrődi piac” szöveg lép.
2. § (1) Ez a rendelet 2014. március 5.-én lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. melléklet 5., 10., 11., 28. és 61. sora.
Gyomaendrőd, 2014. február
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. február hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. február 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
37. Napirendi pont
Dávid-Ker Plusz Kft-nél végzendő számlaellenőrzés
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy Arnóczi István képviselő 2014. február 13-án kelt beadványában kezdeményezte, hogy a bizottság soron következő ülésén vegye napirendre a Dávid-Ker Plusz kft vállalkozásfejlesztési alapból elnyert támogatásának felülvizsgálatát. A bizottság 2014. február 18-i ülésén egyhangúan úgy döntött, hogy
számlaellenőrzést tart a Kft-nél. A munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó
beruházási számlák viszonylatában és ehhez külső szakértő bevonását javasolja.
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Az elvégzendő feladatra az árajánlat megkeresésre került, az árajánlat összege 200 e
Ft +ÁFA. A Kft-vel szemben jelenleg végrehajtási eljárás van folyamatban, mivel nem
teljesítette a vállalt pályázati feltételeket és az önkormányzati támogatás visszavonásra került. A Pénzügyi Bizottság számlaellenőrzést kíván tartani a kft-nél a munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó beruházási számlák viszonylatában és ehhez
külső szakértő bevonását javasolja.
Poharelec László javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az egész döntési javaslatot
gondolja felül, mert ha ezt elfogadja, akkor a 2014. éves költségvetés úgy, ahogy
megszavazták élt körülbelül három órát, már lehet is rajta módosítani. Akkor miért
lett elfogadva? 200 e Ft +ÁFA-t kidobni az ablakon, hogy valamit megállapítson egy
olyan Kft-vel szemben, amin már úgyse tud behajtani semmit az égvilágon, mert végrehajtás, meg nagyvalószínűséggel felszámolás lesz.
Úgy gondolom, hogy egy Képviselő-testületnek egy olyan előterjesztéstől el kell magát határolni, ahol már eleve úgymond valószínűsítik, hogy valami nincs rendjén. Egy
ellenőrzést nem azért szoktak végrehajtani, hogy már eleve valószínűsítik, vádaskodunk? Vállalja fel az, aki vádaskodni akar, tőlem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság oda és
akárhányszor mehet ellenőrizni, semmi probléma, reggeltől estig. Ebéd, vacsora között ehet, ihat bárki bármit, nyugodtan csinálhatja, de ne vonja bele az egész Képviselő-testületet. A Pénzügyi Bizottság menjen, ellenőrizzen ahol akar, de minket hagyjon
ki belőle, ezt már elmondtam máskor is. A szakértői díjra nem javaslom, hogy a Képviselő-testület elfogadja.
Márjalaki József megkérdezte, hogy nekünk illetve az általunk kijelölt ellenőrnek van
e köze a Kft 2009-ben beadott más támogató szervezethez adott pályázatához? Mi
most megbízunk egy szakértőt azzal, hogy vizsgáljon felül egy más támogató hatóság
által kiírt pályázatot. Nekünk ehhez van e jogunk, vagy a Kft azt mondja, hogy ehhez
az önkormányzatnak semmi köze, ő beadja azokat a számlákat, amik a mi pályázatunkhoz vannak, és ha szerencsénk van, akkor esetleg azok a számlák el vannak látva
toldalékkal, hogy ilyen és ilyen pályázathoz elszámolni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az önkormányzatnak az önkormányzati pályázat elszámoláshoz van köze. Azt tudja megvizsgálni az ellenőr, hogy adott esetben
más pályázattal kapcsolatban benyújtották-e ezeket a számlákat elszámolásra. Részben nyilatkozattal részben pedig azokat tudja megvizsgálni, hogy a számlán milyen
záradék szerepel. Ezt tudja megvizsgálni a Bencze Lajosné, mint igazságügyi szakértő
egyébként pedig a más pályázat elszámolása az irányító hatóságra tartozik, a másik
pályázatot folyósító szerv tudja ezt megvizsgálni és az elszámolás helyességét pontosítani. Erről van szó, ezt megvizsgálhatja közvetlenül a Pénzügyi Bizottság bekérheti a
számlákat, az ellenőrzés módja változatlanul szabad és a Pénzügyi Bizottság döntésén
alapszik. Ez úgy került ide ez a döntés, hogy forrást kell kijelölni, ez a 2014. évi költségvetést nem érinti, hiszen a belső ellenőrzés terhére elkülönített forrásból történik a
kijelölése. A Képviselő-testület döntése, hogy ezzel a számlaellenőrzéssel élni kíván-e
a testület a bizottság javaslatának függvényében.
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Márjalaki József elmondta, ahhoz hogy megnézzük x darab számlát, ahhoz nem kell
egy ellenőrt kijelölni, ha a Kft becsatolja a számlákat azt megkapjuk egy bizottsági
előterjesztésben a bizottság megállapítja, hogy van e vagy nincs rajta toldalék most
ezért 200 e Ft +ÁFA-t kifizetni, luxusnak tartom.
Poharelec László hozzátette, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak először saját
magát kellene leellenőrizni, mert a matematikával probléma van. Ami elénk van terjesztve egy anyag, hogy szakmai beszámoló a vállalkozásfejlesztési alapból elnyert
támogatás elszámolásához. Az anyagból kitűnik, hogy 10 M Ft-ot kaptak, 2012-ben a
Pénzügyi Ellenőrző bizottság elfogadott egy 7 M Ft-os beszámolót, tehát a bizottságnak a 7 M Ft egyenlő 10 M Ft-al. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzést először a bizottság saját magán kezdje és utána vádaskodjon.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem vádaskodik egy
ellenőrzést kíván végrehajtani, az a dolga, az a funkciója, ő a támogatás megállapítója
illetve a támogatás végrehajtásának ellenőrzője. Ebbe vádaskodás nincs, ez az ülésen
nem is hangzott el. Egy javaslat volt, amit a bizottság elfogadott. Azért került felmondásra a támogatási szerződés, mert az abban foglaltakat nem teljesítette. Joga van,
kötelessége és lehetősége a bizottságnak megvizsgálni.
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, hogy ma már a második vád éri, mint
Pénzügyi Bizottság elnökét és magára veszi, hogy nem jó vezeti a bizottságot, ezért
felajánlotta a Pénzügyi Bizottsági tisztjéről való lemondását. Amennyiben szükséges
úgy benyújtja a jogszabályok szerinti is a lemondását.
Enyedi László osztályvezető elmondta, hogy a támogatást 3 év alatt kellett visszafizetni a Kft-nek, évenként kellett neki elszámolni, ez az első év elszámolása után történt a 7 M Ft-os részelszámolás, tehát itt még a 10 M Ft-ra lett volna esély, hogy a
következő 2 évben még el tudjon vele számolni. Mivel munkahelymegtartáshoz kapták ezt a támogatást, azt nem teljesítették felmondásra került a kamatmentes hitel.
Így mivel az egész hitel felmondásra került tényleges számlaellenőrzésre már nem
került sor, mivel hogy így is-úgyis végrehajtásra került sor. Tehát a végelszámolást
ilyen esetben nem is kellett, hogy megkérjük.
Várfi András polgármester elmondta, hogy olyan bejelentés hangzott el, hogy a
Pénzügyi Bizottság elnöke sértettnek érzi magát, valóban nagyon sok volt ezen a testületi ülésen a fölös személyeskedés és nagyon otromba megjegyzések hangoztak el.
Valószínűleg ezeket a sajtó is le fogja írni, ami nem vet ránk jó fényt. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mentesüljenek ettől, próbáljunk meg a város érdekében dolgozni, ha a közakarat erre az oldalra irányított bennünket.
Márjalaki József bizottsági elnök részéről elhangzott, hogy le kíván mondani bizottság
elnöki tisztségéről, ezt egy bizalmi szavazásnak veszem. A maga részéről többször
elmondta már, hogy a Pénzügyi bizottság jól működik, a legjobban működő bizottság, tehát nem helyesek ezek a személyeskedő megjegyzések.
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Az elnök úr bejelentésére figyelemmel kérte a képviselőket szavazzanak arról, hogy az
Mötv 58. § megfelelően elnök úr ne nyújtsa be lemondását.
A Képviselő-testület 11 nem szavazattal 1 tartózkodással nem fogadta el a Képviselőtestület a lemondást.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kifejezi azt a véleményét,
hogy nem tartja helyesnek ha Márjalaki József a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési bizottsági elnök benyújtaná
lemondását.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a bizalmi szavazás megtörtént. A Képviselő-testület nem fogadta el a lemondást. Tovább tudunk majd lépni.
Béres János módosító indítványt tett, hogy a Pénzügyi Bizottság kérje be a számlákat
és a bizottság tagja Arnóczi István János vizsgálja meg a számlákat és két testületi
ülés múlva pedig számoljon be róla. Mert 200 e Ft-ot kiadni, hogy most egy másik
munkahelyteremtő programot úgysem lehet vizsgálni, a sajátunkat meg vizsgálja
meg.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy nem kritizálni akarja a javaslatot, de a
Képviselő-testület nem dönthet úgy, hogy valakire rámutat. A bizottságra rátestálhatja és, hogy a bizottságban milyen munkamegosztás van, azt döntse el a bizottság. A
döntési javaslat első részét elfogadom, tehát kérje be a számlákat és a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg és tegyen róla jelentést, ez az ő módosító indítványa. Tehát ne
egy emberre testálják.
Béres János megkérdezte, hogy az alapoknál miért lett kijelölve?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy a bizottság döntött Arnóczi
képviselő úr, mint bizottsági tag megbízásáról és nem a Képviselő-testület.
Várfi András polgármester elmondta, hogy javaslata szerint a Pénzügyi Bizottságra
testáljuk, a bizottság megint eldöntheti, hogy ki fog ezzel az üggyel foglalkozni. Tehát
a bizottság kéri be a számlákat, ő vizsgálja meg és számoljon be a következő testületi
ülésre, nincs 200 e Ft
Kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság döntését, mely szerint számlaellenőrzést tart a Dávid-Ker
Plusz Kft-nél a munkahelyteremtéshez, megtartáshoz kapcsolódó beruházási számlák viszonylatában.
A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy az ellenőrzés eredményéről számoljon be a képviselő-testület soron következő ülésén.
Határidő: 2014. március 30.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
38. Napirendi pont
Ingatlanok kezelésbe adása a Regionális Hulladékkezelő Kft-nek
Várfi András polgármester elmondta, hogy ezt a napirendi pontot később kapták
meg, hiszen a héten volt a Regionális Hulladékkezelőnek Felügyelő Bizottsága, majd
azt követően közgyűlése. Ott javasolták Szarvas és Kondoros képviselői, hogy mi is
készítsünk egy ilyen előterjesztést. Ennek az a lényege, hogy volt a nagy hulladékos
per, ennek a védelmi övezet volt a lényege. A Szegedi Ítélőtábla egy jogerős ítéletet
hozott, mely szerint a Hulladékkezelő tulajdonosainak meg kell vásárolni, tehát egy
kényszeradásvétel történt. Helyrajzi számok szerint van írva, javaslom az előterjesztés
készítőinek, hogy népiesen írja oda zárójelbe, hogy melyik terület. Három olyan ingatlan van melyen épület van, tehát nemcsak a földterület. Ladnai tanya, Téglagyár, és
egy gazdasági épület gabonatároló, mely Csicsely Mihályné és Kovács Albertékhoz
köthető. Ezt az ítélet szerint a meghatározott arányban megvásároltuk és így rendelkezünk felette, ezt birtokba kell venni és utána a tulajdonnal járnak kötelességek is,
hiszen lehet ott majd parlagfűtől kezdve sokminden, tehát rendbe kell tartani. Gondolkozzuk, hogy valamely ingatlanokat majd meghirdetünk értékesítésre, de egyelőre
ez az előterjesztés arról szól, hogy átadjuk az ingatlanokat a Kft használatába. Ha átadnánk utána ő gondoskodna ezen ingatlanokról és a nyár folyamán felértékelnénk
az ingatlanokat és minden testület döntene arról, hogy jó lenne eladni, hirdessük
meg, mit tegyünk vele. A határozati javaslat arról szól, hogy javaslat az ingatlanok
kezelésbe adásáról.
Kérdés, észrevétel hiányában, kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igennel az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2014.( II. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint rész tulajdonosa javasolja a Gyomaendrőd, külterület 0133/10, 0130/14 és 0130/21
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hrsz.-ú ingatlanokat a Regionális Hulladékkezelő Kft. kezelésébe adni
a tevékenységi körében ellátandó feladatok teljesítéséhez.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Lehóczkiné Tímár Irén elmondta, hogy a Hősök terén lévő templom melletti játszótér védelmével kapcsolatban sokadjára kéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy valamit találjanak ki, mert ott ki lett vágva a sövény akkor, amikor a buszmegálló oda lett
telepítve, ennek több éve és nem lett oda semmi visszahelyezve. Sem egy védőkorlát
se sövény nem lett újratelepítve. Balesetveszélyes.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, tudomása szerint elfogadták Békés megye területfejlesztési koncepcióját, ezzel kapcsolatban megkérdezné Polgármester urat, hogy
Gyomaendrőd milyen koncepció tervet adott le a következő 7 évre. Úgy tudja, hogy
kiemelten kezeli Békés megye a turisztikai fejlesztéseket is. Leadta-e esetleg
Gyomaendrőd a Lélekkel a Körösök mentén turisztikai koncepcióját, amely szintén 7
évre volt kidolgozva? Hátha megvalósítható lesz a későbbiekben.
Ma már elhangzott egyszer, hogy Polgármester urat megbízta a testület, hogy a
GYÜSZTÉ-ben a testületet képviselje. Az elmúlt két évben igen sok választmányi gyűlés volt, amin sokszor nem vett részt Polgármester úr és maga helyett senkit nem jelölt ki ezekre az összejövetelekre. A belépéssel az önkormányzat elfogadta a
GYÜSZTÉ-nek az alapszabályát, amely kimondja, hogy a választmány határozza meg a
GYÜSZTÉ-nek a működését. Különböző előkészítésekben részt vesz, ott kell hozni a
döntéseket. Ezekben az önkormányzat, mivel egyszer sem vett részt, nem is tudja,
hogy pontosan milyen munkát végez maga a GYÜSZTE illetve Arnóczi képviselő úr
hat hónapja minden egyes alkalommal igen erős kirohanásokkal küzd a GYÜSZTE ellen és Polgármester úr egyetlen egyszer nem védte meg a GYÜSZTÉT, nem mondta
el, hogy mi volt a közgyűlésen, hogy a választmányi üléseken mi történik, nem mondta el, hogy milyen munkát végez, hogy milyen pályázatot nyert, azokból miket valósított meg. Tenni kellene ez ellen valamit, vagy mást kellene kijelölni, hogy képviselje az
önkormányzatot, aki ezt szívvel lélekkel meg is teszi, és ott van ezeken az alkalmakon,
vagy Polgármester úr legyen olyan kedves és jelöljön ki maga helyet minden alkalommal valakit, aki részt vesz ezeken.
A kikötő fejlesztésekkel kapcsolatban megvolt a társadalmi egyeztetés, nemsokára ki
fogják írni a pályázatot. Körösladány már el is készítette a koncepcióját, érdeklődne,
hogy nálunk hol tart a kikötő területének megvásárlása. Három éve húzódik ez a projekt, be fogjuk-e tudni erre a kiírásra adni az elképzelésünket, lett- e ebben az ügyben
bármilyen lépés téve.
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Várfi András polgármester a játszótérrel kapcsolatban elmondta, hogy már a kiásás
megtörtént, ahogy itt az udvarban megkezdődött a sövénytelepítés annak lesz majd
ez a folytatása. Kérése lenne, hogy meg kellene még nyújtani, a templom irányába is
másfél méterre és a buszmegállón túl is.
A GYÜSZTÉ-vel kapcsolatban elmondta, hogy a következő Képviselő-testületi ülésig
egyeztetni fog a képviselő társakkal és egy állandó személyt delegálunk a GYÜSZTÉbe, a GYÜSZTE különböző fórumai elég sokáig tartanak, sok olyan dologról szólnak,
ami nem kifejezett a város polgármesterének hatáskörébe vagy érdeklődési körébe
tartoznak. Turisztika barát, szeretné, ha Gyomaendrőd turisztikáját lefedné egy szervezet, nemcsak az anyagi követeléseket illetően, hanem teljességgel. Lehet, hogy ez
majd egy idő után meg is fog valósulni.
A fejlesztési dolgokról foltokban beszélni nem megfelelő erről majd a következő alkalommal előterjesztés formájában már a bizottsági üléseken végigmegy ugyanis több
féle fejlesztés van, tehát beszélnek a megyei elgondolásról, de van egy városkörnyéki
is, amit kistérséginek mondanak Békés megyében. Van egy olyan fejezet is, hogy a
járás központok fejlesztése, de ez is egy kicsit elhomályosul a megyében tehát itt is a
kistérséget erősítik.
Megtettünk mindent annak érdekében, hogy az a pályázat, ami bagatell dolog miatt
ment el annak idején a Lélekkel a Körösök mentén, ezzel kapcsolatban a fellebbezésünkre tegnap megérkezett a levél, hogy helyt adnak a fellebbezésnek, tehát jelenleg
talpon van az a pályázat, abból lehet még az elkövetkező időben valami. Ehhez szükséges a helyes lobbi, megfelelő marketing jó reklámozó cégeket kell kiválasztani és az
a pályázat még nyerhet.
Poharelec László a személyeskedéssel kapcsolatban, ő nem személyeskedett, nevet
nem mondott a Pénzügyi Bizottságot említette. Egy bizottság dolgozik. Örül neki,
hogy a Képviselő-testület megerősítette az elnök urat a munkájában és az elnök úr is
levonja a konzekvenciát és majd a bizottságába rendet tesz, és ennek megfelelően
végzi tovább a munkáját.
Kérdése még, hogy Gyomaendrőd város honlapján még mindig a 2013. októberi ülésről készült videó felvétel van fenn, nem lehetne gyorsítani, hogy legalább az elmúlt
havi kerüljön fel?
Mikor polgármester úr kint volt Nagylaposon ott szót ejtett a kerékpárútról
Nagylapos felé, a múltkor is feltette a kérdést és most is kérdezi, hogy azzal kapcsolatban, amit ott elmondott van e valami előrehaladás?
Várfi András polgármester elmondta, hogy jelenleg előrehaladásról nem tud.
Nagyné Perjési Anikó megjegyezte, hogy a kishajó kikötőre nem kapott még választ.
Várfi András polgármester elmondta, hogy elég jól elindult a tulajdon megszerzése,
a képviselő asszony is megpróbálta ezt más irányba terelni, most a Nemzeti Parkhoz
írtunk egy levelet és megkerestük, hogy a Nemzeti Park adna e belőle egy részt. Tehát folyik a tárgyalás. Akkor ahhoz hozzá lehetett volna jutni, de abban a formában
nem tudta elfogadni a Képviselő-testület.
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Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a jegyzőkönyveket folyamatosan tesszük fel
és az előterjesztéseket is, a videó felvételekre gondolván egyenlőre egy jelentősebb
holnapfejlesztésre lenne szükség, hogy azt megfelelő tárkapacitással fel tudjuk tenni.
Erre a közeljövőben reális lehetőség nem lesz.
Poharelec László elmondta, hogy nem az a probléma, hogy nincs fent az összes, csak
ha egy fenn tud lenni, akkor nem lehetne, hogy lemegy a testületi ülés és néhány nap
múlva feltenni ezt, ha az októberi fent lehet, akkor fent lehet a 2014. januári és most
már a februári is.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy meg lehet úgy oldani, hogy
cserélgetjük.
Márjalaki József megköszönte azoknak a munkáját, akik a Fűzfás zug mellett az út
mellett rendbe rakták a környezetet, kulturált út menti állapotot tekinthetünk meg, az
átutazók is egy kulturált Gyomaendrőd képet tekinthetnek meg.
Betkó József hozzátette, hogy legyen ez egy mintaterület, ilyennek kellene
Gyomaendrőd külterületének is lenni.
Várfi András polgármester megköszönte a mai munkát, és az ülést bezárta. Megalkottuk a költségvetést és azon belül hasznos dolgokról döntöttünk.
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