GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
6/2014.

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

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Dr. Torma Éva igazgató főorvos a 4-5. napirendhez,
Fekete József ügyvezető a 11-12. napirendhez,
Dr. Csoma Antal a Körösi Halászati Szövetkezet elnöke a 22. napirendhez,
Gellai Imre a Körös Kajak SE elnöke a 23. napirendhez,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Csikós Anikó, Jakucs Mária

Ülés időtartama: 14.00-19.09
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott ülésen megjelent képviselőket, Jegyző 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.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket
kijelölni.
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A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Iványi Lajosné és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
A kiküldött anyaghoz képest a napirendben nincs változás. Megkérdezte van e valakinek észrevétele, javaslata?
Arnóczi István János kérte, hogy a meghívó szerinti 27. napirendi pontot a 3. napirendi pont után tárgyalják.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a javaslat szerint a nagylaposi bolt nyitása a 4. legyen. Csoma Antal a Kőrösi Halász Szövetkezet elnöke jelezte, hogy fél háromkor fog érkezni, így javasolta, hogy a Kőrösi Halászszövetkezet kérelme tárgyú
napirendi pont legyen az az 5. napirend. Javasolta továbbá, hogy az inkubátor ház
hasznosításáról szóló beszámolót a gyepmesteri telep tárgyú napirend után tárgyalják, 13. napirendi pontként.
Megkérdezte, hogy van e más észrevétel?
Nagyné Perjési Anikó kérte, hogy külön szavazzanak a javaslatokról.
Várfi András polgármester kérte elsőként arról szavazzanak, hogy a Kőrösi Halász
Szövetkezet kérelme tárgyú előterjesztés 5 napirendként kerüljön megtárgyalásra.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Halász Szövetkezet
kérelmét 5. napirendi pontként tárgyalja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, a következőben arról szavazzanak, hogy a
Nagylaposi bolt nyítása 4. napirendként kerüljön megtárgyalásra.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylaposi bolt nyitása
című napirendet 4. napirendi pontként tárgyalja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak, hogy az Ipari Park inkubátorház
hasznosításáról szóló beszámoló a 30. napirendről legyen a 13. napirend.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipari Park inkubátorház
hasznosításáról szóló beszámoló című napirendet 13. napirendi pontként tárgyalja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester kérte, hogy a fentiekben hozott határozatokra is figyelemmel szavazzanak az ülés napirendjéről.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
3. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt előrehaladásáról
beszámoló
4. Nagylaposi bolt nyitása
5. Körösi Halász Szövetkezet kérelme
6. Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
362. oldal

7. Tájékoztatás a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről, orvosi szolgálati bérlakás kiutalása
8. Dr. Katona Piroska kérelme sportorvosi rendelés finanszírozásával kapcsolatban
9. Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartókkal II. forduló
10. A Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának balesetmentesítése
11. 2014/2015-ös tanév vonatkozásában Iskolatej program költségeinek támogatása
12. Úszásoktatás támogatása 2014. évben
13. az Ipari Park inkubátorház hasznosításáról szóló beszámoló
14. A Zöldpark Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének, valamint
a 2014. évi üzleti tervének a jóváhagyása
15. Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére
szolgáló telep működésének felülvizsgálata
16. 2013. évi közbeszerzési terv 3. sz. utólagos módosítása
17. 2014. évi közbeszerzési terv
18. 2014. évi vízterhelési díjak elfogadása
19. 2014.évi útkarbantartási terv elfogadása
20. Külterület belvíz elvezető Vízügyi Igazgatóság részére történő
esetleges átadásáról döntés
21. Belvíz III. beruházáshoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás
és a közbeszerzési szabályzat módosítása
22. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014. február 26-ai módosítása
23. 2014-2015 évi gázbeszerzésre Bíráló Bizottság létrehozása
24. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése" c. pályázat
kapcsán Bíráló Bizottság létrehozása
25. Területszerzés csónak kikötő létesítéséhez
26. Játszótér építés
27. Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás kiutalása
28. Szolgálati bérlakás igénylés
29. Nagylaposi bolt nyitása
30. Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról
31. Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről
32. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója
33. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
34. Közbiztonsági referens munkájáról tájékoztatás
35. Beszámoló az utasításba adott feladatok ellátásáról
36. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester elmondta, egy sajnálatos kötelességének kell eleget tegyen. Nagyenyed volt alpolgármestere Szőllősi Krecsák Adalbert tanácsnoka is volt,
közismerten Bubi elhunyt. Mindannyian, akik ismertük, szerettük és mély megrendüléssel vettünk tudomást haláláról. Március 9-én 14.00 órakor a Nagyenyedi református temetőben részt vettünk a temetésén, elbúcsúztunk tőle egy kis gyomaendrődi
delegációval. Kérte, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk rá.
Sok minden történt az elmúlt hónapban, ugyanakkor van egy havi rendszerességgel
megjelenő újságunk, valamint egyéb hírcsatornákon keresztül is lehet értesülni a
programokról. Részletesen nem kívánt beszélni arról, hogy hol járt. Sok szép rendezvényen volt, mindenkinek gratulált, aki sikeresen szervez és rendez.
Március 15-i ünnepséggel kapcsolatban elmondta, hogy az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójáról elmondta, hogy újszerű volt, hogy 14-én este, gyertyafénnyel került megrendezésre az országzászlónál. Jó volt az ötlet, megköszönte az
ötletadónak. Szép volt az ünnep. Megköszönte mindenkinek, aki részt vett benne,
segített benne és egy szép ünneplésnek voltunk tanúi. A Szent Gellért iskola adta a
műsort, de részt vettek a Kis Bálint iskolai gyermekek is, ugyanakkor ünnepi szónok
Dankó Béla országgyűlési képviselő, valamint Papp Tibor hirdetett igét.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy kíván e valaki szólni?
Vaszkó Katalin helyi lakos átadott egy felvételt Várfi András polgármesternek a lakótelepi gyermekekről. Elmondta, hogy már többször kérték a játszótér megvilágítását.
Ez egy március 18-án készült felvétel. Ez egy hétköznapon készült, amikor 16 gyermek
volt a játszótéren, akik többnyire fociztak. Kompetens benne főleg Fülöp Zoltán képviselő. Kérte a testület tagjait, hogy igaz hogy kaptak már olyan ígéretet, vagy pedig
olyan megvalósításra ígéretet, hogy 70 M Ft értékben lehetne egy műpályás futballpályát létesíteni. Úgy gondolja, hogy ez vicc volt.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy örömmel tölti el, amikor ilyen szép csillogó szemű gyermekarcokat látnak. A költségvetésben világításra is van terv, utakra is
van terv, erről majd egyenként fog dönteni a Képviselő-testület. Mindannyian kompetensek vagyunk, hiszen mindent meg kell szavazni.
Csák Zoltán a 9726 Hrsz-ú ingatlan résztulajdonosa azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Templom-zugi út, amelynek helyrajzi száma 9751 a tél folyamán nagymértékben tönkrement, oly mértékben, hogy megítélése szerint és üdülőtársai szerint a biztonságos közlekedés ezen az úton már nem áll fenn. Kéri, hogy
vizsgálják felül ennek az útnak az állapotát és a szükséges intézkedést, mint önkormányzati tulajdonban lévő útra szíveskedjenek megtenni, hogy az út biztonsága és
azon a személyi közlekedés helyre állhasson.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy az utak állapotát felül fogjuk vizsgálni. A
költségvetésben van erre összeg meg fogjuk vizsgálni ezt az utat is.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, hogy évek óta működik a környezetvédelmi
alap, melyből a holtági egyesületek infrastruktúrafejlesztésre is pályázhatnak a befizetett építményadójuk másfélszeresére. Több olyan egyesületi út van, ami önkormányzati tulajdonban van, már út sem lenne, ha ezzel a pályázattal nem éltek volna. Javasolta, hogy a Templum-zugi egyesület is pályázzon, ne csak nyilatkozza mindig, hogy
nem volt pályázati lehetősége.
Csák Zoltán válaszában elmondta, tudomása szerint az egyesület be fog adni egy
pályázatot, aminek március 31. a határideje. Ez egy dolog. Ő arról beszél, hogy van az
önkormányzatnak egy tulajdona, ezen a pályázaton lehet nyerni és elutasítani is lehet.
Ha elutasításra kerül ez a pályázat az út állagával, akkor is kell valamit csinálni, mint
tulajdonosnak gondoskodni kell, hogy a biztonságos közlekedés az útszakaszon megtörténhessen. Nem veszekedni szeretnének, nem az a céljuk, hogy egymással ujjat
húzzanak. Tudomásul veszik, hogy nekik az a kötelességük, hogy megfizessenek
évente két alkalommal megfelelő mennyiségű adót. Azt szeretnék elvárni, hogy valamit cserébe visszakapjanak belőle. Az egyesület nevében nincsen felhatalmazva, hogy
nyilatkozzon ez szóbeszéd tárgya, amit elmondott, hogy tudomása szerint pályázni
fognak.
Várfi András polgármester elmondta, volt egy bejelentés, amit figyelembe kell venni.
Betkó József is a jobbítás szándékával hívta fel a figyelmet erre a pályázati lehetőségre, és arra, hogy ne más egyébre például a halasításra pályázzon az egyesület, hanem
olyan infrastrukturális beruházásokra, amelyek javítják az ott élők életminőségét és a
bejárási vagy egyéb körülményeket. Amennyiben nem nyer a pályázat, a bejárási lehetőséget mindenképpen biztosítani kell.
Dávid István helyi lakos hozzászólásában elmondta, hogy szeretne információt kapni
arról, hogy a közelmúltban megdöbbenve vették tudomásul, hogy az endrődi postahivatalt kirendeltséggé építették le. Ezzel kapcsolatban valószínűleg még a polgármester, képviselő-testület sem tud információt adni. De mi félősek vagyunk, tudjuk,
hogy mivel jár a kirendeltség. Egy-két évig úgy marad és utána megszűnik. Nem a
gyomai postára irigykedve, ott sem a mai kornak megfelelő a posta és környéke. A
gépjárművek már nem tudnak megállni. Hogy a jövőt is építsük, szeretnénk, ha ez a
kirendeltség nem kirendeltség volna, hanem mind a kettő volna kirendeltség és itt a
városháza környékén épülne az új postahivatal. Itt már lehetne parkolót is építeni.
Milyen jó az aluljáró is hogy megépül. Mindaddig, amíg nem fogunk hozzá fát ültetni,
addig nem várhatunk termést.
Várfi András polgármester reagálásában elmondta, nem tudja megígérni, hogy itt
épül egy postahivatal, ugyanakkor azt meg tudja ígérni és szeretné a Képviselőtestület támogatását is kérni, hogy erről a helyzetről kérjünk egy hivatalos tájékoztatást, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Kérte, hogy erről szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megkereséssel él a Magyar
Posta Zrt. felé, hogy adjon tájékoztatást a Gyomai és az Endrődi Postahivatalok fejlesztésével, esetleges parkolók építésével kapcsolatos
elképzelésekről.
Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt szabadságának alakulásáról. Szabadságon nem volt az elmúlt
két hónapban, ugyanakkor április 14-18-ig, 5 munkanap szeretne szabadságon lenni.
Felkérte Toldi Balázs alpolgármestert, hogy helyettesítse ez idő alatt.
Személyes érintettség miatt kérte kizárását a döntéshozatalból. Kérte, hogy szavazzanak a kizárásról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra
van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András polgármestert
kizárja a Polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztató
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Kérte, hogy szavazzanak a szabadság kivételének tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester szabadságának alakulásáról adott tájékoztatót,
amely szerint 2014. április 14-18-ig 5 munkanap szabadságot kíván
igénybe venni.
Határidő: azonnal
Ezt követően elmondta, hogy az elmúlt havi testületi ülésen a bejelentéseknél képviselői felvetések voltak, amelyre szeretne most reagálni. A területfejlesztési koncepcióval kapcsolatban kérdezett Nagyné Perjési Anikó.
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Erre lehetne hosszan válaszolni, ez egy fejlődési folyamat volt. A megyének volt egy
területfejlesztési koncepciója, amelynél mi megjelöltünk több dolgot, így például volt
egy korábbi pályázatunk Észak-Békés megyei térség közúti szállítmányozásának öszszekapcsolása a nemzetközi vasúti szállítmányozással, gyomaendrődi rakodóudvar
létesítése a Liget Fürdő fejlesztése, egészségügyi szakellátás fejlesztése, MÁV állomás
és környezete, közösségi közlekedésfejlesztés, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
mikrotérségben mezőgazdasági utak építések, rehabilitációja. Póhalom Varjas, Tüköri
major, Hunya összekötő út ez önkormányzati kezelésű, dévaványai összekötő út, majd
kerékpárút fejlesztések és a szociális szövetkezet fejlesztése. Ezt követően a területi
operatív program összeállítása is folyamatban van és nagyjából ezeket a dolgokat
jelöltük meg. Utána a kistérséghez tartozó települések fejlesztéséhez kellett beadni
ötleteket, nagyjából ezeket is beadtuk, majd később március 4-én Jegyző úrral voltunk egy projektnyitón a Belügyminisztériumban, ahol elmondták, hogy már nem kistérségben kell gondolkodni, hanem járási központban és a járásokban. Ennek megfelelően adtuk le, egyeztetve a járási polgármesterekkel, mert feltételezzük, hogy menynyi ez az összeg, hiszen kistérségre 2,8 milliárd volt megadva a járásra még a végrehajtási utasítás nincs meg. Járási szinten már olyan csomagokat készítettünk, amelyben benne vannak a többi települések is, amennyiben ismert lesz a pályázat akkor
fogunk lakosságarányos elosztást végezni ebben a többi polgármester egyetértett.
Több pontot határoztunk meg, első belterületi gyalogos és kerékpáros közlekedés
színvonalának fejlesztése építéssel és felújítással. Második – közösségi közlekedésfejlesztés Gyomaendrődön, Csárdaszálláson, Hunyán, Dévaványán, Ecsegfalván. Ez néhány településen egy-egy buszmegálló, buszmegállók építése és akadálymentesítése.
Harmadsorban bel és külterületi hivatás forgalmi utak felújítása szintén az öt településen. Önkormányzati és lakossági energiaigényeket kielégítő napelemparkok kialakítása szintén 5 településen és egészségügyi alapellátás fejlesztése új szakrendelő építése az új városközpontban, háziorvosi rendelők korszerűsítése. Ezeknek az egyeztetése folyik, napokon belül végigtárgyaljuk a megyével.
Van még egy kerékpárútfejlesztés Nagylapos irányába, egy pályázat, amelynek előkészítése folyamatban van, ehhez miniszteri nyilatkozat szükséges ez munkába járás,
vagy pedig a hálózatfejlesztés. Nekünk ilyen nehezen van, ugyanakkor a mederszakasz a két gát között célszerű lenne megépíteni a kerékpárutat, mert így kisajátításokra sem kell, hogy sor kerüljön, viszonylag gyorsan menjen, úgyhogy mi ezt készítjük
elő. Ehhez kérjük a megfelelő segítséget.
Képviselő asszony felvetése volt még, hogy a GYÜSZTE ülésein a testületnek sokszor
nincs képviselete, amikor személye akadályoztatva van. Ezzel kapcsolatban megkérte
Toldi Balázs alpolgármester urat, hogy folytasson egyeztetést, ő azt mondta, hogy az
egyeztetés eredménye, hogy ő lenne, aki helyettesítené, amikor ő akadályoztatva van,
akkor eljárna az ülésekre.
Elmondta, hogy más fontos elfoglaltsága miatt fél 6-kor el kell mennie az ülésről, így
Alpolgármester úrra bízza a Képviselő-testületi ülés tovább vezetését.
Nagyné Perjési Anikó megköszönte a tájékoztatást és megkérdezte, hogy a turizmusról nem hallott ennek mi az oka? Nem lehetett ilyen ötleteket leadni?
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Van egy megállapodás a GYÜSZTÉ-vel, hogy a fejlesztéseket közösen megbeszélik és
közösen találják ki, hogy milyen irányba szeretnék fejleszteni Gyomaendrődöt. Jó lett
volna erről a GYÜSZTÉ-ben lévő szakemberekkel beszélni, illetve ha lett volna rá lehetőség, akkor leadni a megye felé, hogy mi mit szeretnénk fejleszteni turizmus terén.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy felvetődött még a kikötő fejlesztés is ugyanakkor vannak egyéb pályázatok és ebben a járási központban, nem
erről szól ez a pályázati forma, nem a turisztikáról. Turisztikai pályázatok voltak az
elmúlt időben és lesznek is még.
Nagyné Perjési Anikó elmondta, hogy amikor a honlapon megtalálható volt a területi operatív programnak a munkaanyaga ott nagyon sok település turizmusfejlesztést
is írt bele. Ezért hiányolta, hogy Gyomaendrődöt nem látja sehol.
Várfi András polgármester elmondta, hogy járási szintre lett meghatározva, ezekből
tudtunk csomagot készíteni, a turizmusról azt mondták, hogy nem ebbe illő. Nem illő
bele például a városközponti szökőkút sem. Megfigyelhető, hogy a közlekedés, energia, egészségügy, olyan közszolgáltatások, amelyek mindenkinek egyaránt fontos.
Kérte, hogy a tájékoztatójáról, valamint arról, hogy Toldi Balázs alpolgármester helyettesíti akadályoztatása esetén a GYÜSZTE ülésein szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi februári soros ülésén a Bejelentések között elhangzott képviselői kérdésekre válaszul adott polgármesteri tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs alpolgármestert, hogy Várfi András polgármester akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület ülésein.
Határidő: azonnal
Ezt követően hozzászólás nem volt, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását kérte.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 286/2013. (V. 30.),
448/2013. (IX. 26.), 507/2013. (X. 31.), 514/2013. (X. 31.), 515/2013. (X.
31.), 523/2013. (X. 31.), 524/2013. (X. 31.), 525/2013. (X. 31.),
526/2013. (X. 31.), 527/2013. (X. 31.), 561/2013. (XI. 28.), 562/2013. (XI.
28.), 564/2013. (XI. 28.), 568/2013. (XI. 28.), 569/2013. (XI. 28.),
570/2013. (XI. 28.), 576/2013. (XI. 28.), 577/2013. (XI. 28.), 578/2013.
(XI. 28.), 579/2013. (XI. 28.), 581/2013. (XI. 28.), 589/2013. (XI. 28.),
608/2013. (XI. 28.), 609/2013. (XI. 28.), 614/2013. (XII. 19.), 620/2013.
(XII. 19.), 631/2013. (XII. 19.), 633/2013. (XII. 19.), 634/2013. (XII. 19.),
645/2013. (XII. 19.), 654/2013. (XII. 19.), 3/2014. (I. 14.), 4/2014. (I. 14.),
5/2014. (I. 14.), 6/2014. (I. 14.), 7/2014. (I. 14.), 8/2014. (I. 14.), 17/2014.
(I. 30.), 20/2014. (I. 30.), 23/2014. (I. 30.), 30/2014. (I. 30.), 33/2014. (I.
30.), 34/2014. (I. 30.), 35/2014. (I. 30.), 40/2014. (I. 30.), 50/2014. (I.
30.), 53/2014. (I. 30.), 63/2014. (II. 12.) Kt. határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Kormányhivatal által tett észrevételek alapján átdolgozásra került a rendelet. A rendelet-tervezetet mindhárom bizottság elfogadásra
javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
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
8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletét
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) arra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban háztartási
szennyvíz) kezelésre, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a
közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének,
b) árnyékszékekre;
c) üdülőingatlanokra;
d) a beépítetlen telkek és a nem használt ingatlan vagy üresen álló nem lakás célú
épületek ingatlanhasználóira;
e) Gyomaendrőd Város közszolgáltatással rendszeresen ellátott területe:
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a nem háztartási szennyvíznek minősülő szennyvíz – mely közcsatorna hálózatba
sem vezethető be – gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására;
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nem használt ingatlannak vagy üresen álló nem
lakás céljára szolgáló ingatlannak akkor minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy;
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve.
2. Fogalom meghatározások
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából háztartási szennyvíznek minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
3. Közszolgáltatás tartalma
3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kezelő közszolgáltató
megnevezését (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:
a) a háztartási szennyvíz gyűjtése,
b) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz szállítása,
c) a háztartási szennyvíz kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.
(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit.
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4. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai
4. § (1) A háztartási szennyvíz tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.
(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének
várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés
között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.
(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a
szolgáltató között a polgári törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést
követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.
(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.
(6) Az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjában részletezett ingatlanok tulajdonosai a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-ában, valamint a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az adott tárgyév szeptember 31-ig köteles
eleget tenni.
5. § (1) A háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a
tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.
(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó
hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül
írásban köteles válaszolni.
6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.
7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:
a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,
b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,
c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,
d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés
e) a háztartási szennyvíz veszélyes anyaggal szennyezett.
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8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét, nők esetében születési név
b) a születési idejét és helyét
c) az anyja nevét kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének,
továbbá tartózkodási helyének címét is.
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás
mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok
nyilvántartása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra
jogosultak ismerhessék meg.
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.
(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
9. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonos írásban szerződést köt.
(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként
meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;
b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,
ba) születési idejét,
bb) anyja nevét,
bc) lakcímét;
c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;
d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,
e) a teljesítés helyét;
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
g) felek jogait és kötelezettségeit;
h) a közszolgáltatási díj megállapítását;
i) a számla kiegyenlítésének módját;
j) a szerződés felmondásának feltételeit;
k) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;
l) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
megnevezését;
m) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.
5. Záró rendelkezések
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10. § (1) Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2014. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. április hó 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. április 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
2. melléklet a 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
A szolgáltatás díjtételei

1
2
3
4

A
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül)
díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en be-
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B
Díjtétel
2.443,-Ft/m3
2.352,-Ft/m3

lül) díj:
5 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
6 4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
7 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5
km-en belül) díj:
8 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
9 4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
10 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (510 km-en belül) díj:
11 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
12 4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
13 Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási
(10-15 km-en belül) díj:
14 1-3 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
15 4-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
16 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

2.557,-Ft/m3
2.464,-Ft/m3

2.443,-Ft/m3
2.352,-Ft/m3

2.557,-Ft/m3
2.464,-Ft/m3

2.590,- Ft/m3
2.498,-Ft/m3
8.295,-Ft/m3

2. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy szintén a Kormányhivatal által tett észrevételek miatt
szükséges a rendelet módosítása. Nincs hivatkozás a 4. 6. mellékletre, nem tartalmazza
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés olyan tartalmi elemeit, amelyet más
jogszabály nem tartalmaz. Nem tartalmazza a közterület tisztántartására vonatkozó
részletes szabályokat. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
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
9/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. §-a kiegészül a következő (2a) bekezdés rendelkezéseivel:
„(2a) Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelésének módját;
b) a közszolgáltató felhatalmazását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére;
c) vis major esetekben a közszolgáltató helyettesítésének rendjére vonatkozó szabályokat.”
2. § A Hör. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.”
3. § A Hör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5. mellékletben foglalt tartalommal.”
4. § A Hör. 4. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának
feltételeiről szóló felajánlás tartalmát a 4. melléklet határozza meg.”
5. § A Hör. 4. § (2) bekezdés e) f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak díját;
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.„
6. § A Hör. 5. §-a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) Az (1) bekezdésben előírt gyűjtőedényekben nem elhelyezhető települési szilárd
hulladékot az ingatlanhasználó a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon
köteles elhelyezni.
(5) A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el.
(6) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze,
a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.”
7. § A Hör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
8. § A Hör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
9. § A Hör. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
10. § Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. április hó 4. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. április 4.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 9/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres
teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
3. KÜJ azonosító: 101 959 814
4. KTJ-azonosító: 101 705 153
5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
6. Adószám: 13794602-2-04,
7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
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8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által
kiadott minősítő okirat száma: A-015/2013
2. melléklet a 9/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai

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

A
Közszolgáltatással ellátott terület
Áchim András utca
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotmány utca
Álmos utca
Apponyi utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Géza fejedelem utca
Babits Mihály utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út.
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca

B
Közszolgáltatás típusa (kukás/zsákos)
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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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
74
75
76

Damjanich utca
Damjanich János tér
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fő út
Dr. Pikó Béla utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ifjúsági lakótelep
Ipartelep utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Körgát utca
Körös utca
Körös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Szent István utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Október 6. lakótelep
Orgona utca
Pásztor János tér
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Kállai Ferenc utca
Luther utca
Kovács Imre utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Sugár út
Szabadság utca
Szabadság tér v
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Tamási Áron utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Kálmán Farkas utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Vadász utca
Vásártéri lakótelep
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Dávidházi Sámuel utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Csejti utca
Varjasi utca
Simai utca
Vasútsor utca
Ugari út
Diófa utca
Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kör utca
Páskumi út
Polyákhalmi út
Szőlőskert utca
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Kondorosi út
Tóth Árpád utca
Tanya II.

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
kukás
kukás
zsákos
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206
207
208
209
210

Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.

zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos

3. melléklet a 9/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Üdülő területek
Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig)
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig
3. Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt előrehaladásáról beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a projektmenedzser elkészítette a beruházásról szóló
beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A kivitelező kft a kivitelezés
építési tevékenységének megkezdését 2014. március 10-el jelentette be a szakhatóságoknak. A csatornahálózat rekonstrukciót kivitelező 48 pontszerű hibahely kijavításának készre jelentését 2014. február 28-al tette meg az önkormányzat felé.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-20110055 azonosító számú Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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4. Napirendi pont
Nagylaposi bolt nyitása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet megkötötte a bérleti szerződést a tulajdonossal. Elindította az engedélyeztetési eljárásokat,
amelyek várhatóan lehetővé teszik, hogy április elején megnyíljon a bolt. Több mint
másfél millió forint árukészlettel fel tudják tölteni az üzlethelyiséget. A boltvezetői
bér finanszírozásához a Munkaügyi Központon keresztül támogatás lett igényelve.
A Városfenntartó Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg a
nagylaposi bolt nyitásához szükséges eszközöket és adja át a szövetkezetnek ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében. A Pénzügyi Bizottság javaslata ugyanez.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület megvásárolja a Nagylaposi
bolt nyitásához szükséges eszközöket; 1 db pénztárgép 180eFt, 1 db
ablakos álló hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg, hitelesítéssel 30eFt, HACCP 40eFt és átadja a szövetkezetnek ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy elfogadták a
javaslatot és sikerült megoldani a megnyitást 3 M Ft helyett 390 e Ft-ból.
5. Napirendi pont
Körösi Halász Szövetkezet kérelme
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Kőrösi Halász Szövetkezet haszonbérleti szerződése
2014. december 31-ig szól. A Szövetkezet az önkormányzattal kötött haszonbérleti
szerződés meghosszabbítását kéri 2015. december 31-ig. A Városfenntartó Bizottság
elutasította a kérelmet azért, mert önkormányzatunk a 34. napirendi pontnál látható,
hogy 2013-ban holtágfenntartásra 2,8 M Ft-ot költött, plusz a halasítási támogatással együtt több mint 4 M Ft-ot költött a Halászati Szövetkezet hasznosításában lévő
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öt holtágra. Mondhatjuk azt is, hogy holtáganként 1 M Ft, mivel a Csókási holtágról
nyilatkozott a Szövetkezet, miszerint ott nem végez halászati tevékenységet. Az önkormányzatnak nem volt haszna. Arra kellene törekedni az önkormányzatnak, hogy
ne a bérleti szerződés meghosszabbításában, hanem a holtágak mielőbbi átvételében, hasznosításában így a ráköltött költségek kinullázódnak illetve több millió forint hasznot is hozhatnak. Egy másik ok, amiért elutasításra került a kérelem, hogy a
szövetkezet 70 %-os tulajdonában van a halfeldolgozó üzem. Ez az üzem jelenleg
felszámolás alatt áll. A felszámolás alkalmával bennmaradt az önkormányzat felé is
730 e Ft tartozása a szövetkezetnek illetve a halfeldolgozónak, aminek többségi tulajdonosa a szövetkezet. Ennek a 730 e Ft-nak a megtérülésére jelenleg nincs esély.
Dr. Csoma Antal hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság elutasította azt a kérést, hogy változatlan feltétel mellett hosszabbítsuk meg egy évvel a szerződést. Módosítást adtunk be, nem változatlan feltétellel kérjük a hosszabbítást, hanem a 2013ban kiszámlázott bérleti díj inflációval növelt értékét megfizetjük 2015-ben, ha a
szerződés meghosszabbításra kerül. A meghosszabbításnál a fő elutasítási ok az volt,
hogy halasítással akarjuk ismét teljesíteni, ezért módosítottuk a kérelmünket és
pénzben fizetnénk meg a bérleti díjat. Ha meghosszabbításra kerül a szerződés az,
mint a turizmus fejlesztés mind a horgászok szempontjából jelentős hátteret biztosít
annak, hogy ne kelljen sokkal többet fizetni a horgászásért, mint korábban kellett. Ha
nem köti meg az önkormányzat a szerződést a szövetkezetünkkel, akkor ha valaki
Gyomára jön horgászni és a falu alatt horgászik akkor külön jegyet kell váltani, ha
kimegy a Kőrösre külön jegyet kell váltani. Tehát dupla költségbe kerül a horgászat.
Így a lehetőségeket javítjuk a horgászoknak, hogy jobban érezhessék magukat a vízparton. Másik indok, hogy a számok bizonyítják azt, hogy a halasítás hasznos volt és
sokkal többet foghattak a szabályosan horgászó horgászok a területen, mint korábban. A halászat nem kapott támogatást, mert a bérleti díjat mindenkor megfizettük,
illetve amikor halasítással fizettük akkor a halasítás összegének nagyságrendjében
még plusz halat tettünk ki a holtágba. Csúsztatásnak tartom azt, hogy a holtág fenntartásának a költségeit kapcsolatba hozzák a Halász Szövetkezetnek a támogatásával,
mert a kettő, hogy mennyibe kerül egy holtágnak a fenntartási költsége egészen más
kategória, mint amit a halasítás és a halászati hasznosítás jelent a területen.
Így van ez minden más vízterületnél, hogy a kettő elválik egymástól, más a halászati
jog és más egy vízterületnek a fenntartása. Ezért azt kérjük, hogy az indokaink alapján egy évvel hosszabbítsuk meg a szerződést és 2015. december 31-ig tartson. Természetesen az alapszerződésünk 3. pontja mindenkor lehetővé teszi, hogy szövetkezetünk pályázzon a következő időben is, élni kívánunk az előhaszonbérleti jogunkkal
a jövőben. Hogy hogyan lesz, 2015 után azt még nem tudjuk, hiszen az összes vízterületnek ami az állam tulajdonában van, ha meghirdetésre kerül a halászati jog és a
halászati jog pályázásának lehetősége még nem ismert előttünk, majd annak ismeretében döntünk, hogy a jövőben hogyan és mint legyen a halászati jog a térségünkben.
Betkó József elmondta, hogy támogatásnak nevezte a halasításra juttatott pénzt a
bérleti szerződésben szereplő bérleti díj halasítással került kompenzálásra.
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Ezt támogatásnak neveztem, mert a halászati tevékenység nem szűnt meg a holtágon. A 3. pont szerinti előbérleti jog akkor fog működésbe lépni, ha az önkormányzat újra bérbe kívánja adni a holtágait. Gyomaendrőd Önkormányzatának arra kell
törekednie, hogy saját maga hasznosítsa a holtágait. A szakember gárdánk megvan
hozzá, Fekete József ügyvezető úr ebben meg tud erősíteni. És így nemcsak befizetéseink lesznek, hanem nyereségünk is. Vannak gyomaendrődi holtágakat bérlő más
halászati joggal rendelkező egyesületek, ők a holtág kezeléseket saját költségükön
végzik el. Ugyan pályázati lehetőség van, de az minimális ahhoz képest, hogy mi
mennyit költünk a holtágainkra.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a haszonbérleti szerződés 3. pontja
mit tartalmaz?
Dr. Csorba Csaba jegyző a módosító javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy az
előterjesztés mellékleteként közzétett megállapodás módosításának tervezte azt tartalmazza, hogy meghosszabbodik a halászati jogra kért haszonbérleti szerződés és
ezt a korábbi gyakorlatnak megfelelően 2. és 3. pontjukban kívánja a halászati jog
gyakorlója teljesíteni. Bizottsági tárgyalást követően jött be egy módosító javaslat,
amit a bizottság nem tudott tárgyalni, az előterjesztés mellékletét képezi. Lényege,
hogy 2015-ig kerüljön meghosszabbításra az egyébként lejárt haszonbérleti szerződés, és ennek keretén belül már a bérleti díj megfizetésére tesz javaslatot a szövetkezet. Két dologról folyik jelenleg a döntési javaslat kidolgozás, az egyik a szerződés
meghosszabbítása, azt kell mérlegelni a Képviselő-testületnek, hogy van e olyan ok
ami azt indokolja hogy különösebb eljárás nélkül a halászati jog haszonbérletére kötött szerződés meghosszabbodjon. A másik pedig ami az eredeti javaslata volt a szövetkezetnek, hogy ezt a haszonbérleti díjat a korábbi gyakorlatnak megfelelően halban tudja teljesíteni. Ezt tárgyalta végig a bizottság és erre mondta azt, hogy nem
javasolja ennek a konstrukciónak a tovább folytatását.
Betkó József bizottság elnök hozzátette, hogy szerinte Toldi Balázs alpolgármester
nem erre a harmadik pontra gondolt, hanem arra, ami az eredeti haszonbérleti szerződésben van.
A haszonbérlet határozott időtartamra szól, nevezetesen jelen szerződés aláírásától
2014. december 31. napjáig azzal, hogy a fenti idő lejártát követően a lejárt szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítés esetén a haszonbérbe adó
előhaszonbérletet biztosít a haszonbérbe vevő részére. Ez akkor lép életbe, ha az
önkormányzat haszonbérbe újra meghirdetné 2015. január 1-től a holtágait. Amenynyiben ezt nem teszi meg a 3. pont hatályát veszti. Nekünk arra kell törekednünk,
hogy a holtágak halászati jogát az önkormányzat gyakorolja.
Poharelec László elmondta, van az önkormányzatnak elég feladata, nem biztos,
hogy nekünk halászni is kellene. Van, aki szeret a zavarosba, de az legyen az ő gondja. Nem szeretném a többi egyesülettől is úgymond visszavenni a holtágakat. Azon a
részen, ahol képviselő vagyok, próbáltam érdeklődni a környékbeli lakóktól, hogy mi
legyen. Gondolkoznak, hogy egyesületet alakítani, meg foglalkozni vele.
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Az a véleményem, hogy ez egy sokkal hosszabb és egy megfontoltabb előterjesztést
kíván, mint most azt mondani, hogy kész 2015. január 1-től majd az önkormányzat
kezeli a vizeket. Lehet, hogy megvan rá a felkészültség, de kételyeim vannak. Felvetődött az, hogy ősszel, amikor lehalászás van, akkor sok halat vesznek ki a vízből,
legalábbis úgy érzi a halászok egy jó része, és ezáltal nem marad benne hal. Információm szerint nem olyan sokat vesznek ki. Ezen fölösleges vitatkozni, itt úgysem tudjuk eldönteni. Az évvégi nagy lehalászást lehet e mellőzni, és akkor az én részemről
biztos, hogy mehet 2015-ig.
Dr. Csoma Antal válaszában elmondta, hogy aki vette a fáradtságot és a lehalászásnál jelen volt, láthatták, hogy a busákat fogták meg a halászok és nem azokat a halakat, amik a horgászok szempontjából érdekes. A süllő, csuka, ponty mennyisége elenyésző volt, különösen a horgászfogáshoz képest, de a megfogott összes fogáshoz
képest is. Ahhoz, hogy a vizek karban legyenek tartva, hogy a vizek élővilága megfelelően alakuljon, feltétlen szükség van szelektálásra, a halászat elsősorban szelektáló
tevékenységet végez. Ezért nem halászunk évközben, csak ősszel, amikor meg lehet
fogni a busát, vagy törpeharcsát, néhány napon keresztül. Egy ilyen vizet nem lehet
lehalászni. Egy telelőben, ahol van 100 mázsa hal, megfogunk 40-50 mázsa halat és
utána a pontyok kifürdik magukat, gödröt ásnak, meg sem lehet fogni, egy telelőt
sem, hogy lehetne egy zsombékos, nádassal benőtt és tele mindenféle akadóval lehalászni? Nem lehet, de a halászatra szükség van, mert a változatos halállomány
fenntartásának egyik feltétele a megfelelő szelektálás.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, itt több dologról van szó. 2014. december
31-ig lejár a HTSZ halászati joga. Több holtágnak a halászati joga jár le, ezzel kapcsolatban azt kell megvizsgálni a Képviselő-testületnek, hogy van e olyan ok, ami ezt az
egy holtágat kiemeli ebből a rendszerből. Ha nincs ilyen ok, akkor értelmetlen a
meghosszabbítás, át kell tekinteni és el kell dönteni, hogy a 2014. december 31-ig
lejáró halászati joggal mit kíván tenni? Két alternatíva van. Az egyik az, hogy az önkormányzat maga gondoskodik a halászati jog gyakorlásáról, a másik pedig hogy
kiírja a haszonbérleti szerződést.
Ha a haszonbérleti szerződésre ajánlatokat kér, megversenyezteti a halászati jog
hasznosítását, akkor ebbe a versenybe a korábbi halászati jog gyakorlójának
előhaszonbérlete van, kialakul egy új ár és ezt az új árat kell tartani. Alapvetően
konstrukcióját tekintve ezt kell eldönteni, aztán el lehet gondolkodni, vagy alternatívákat lehet kidolgozni, hiszen ebben a haszonbérleti díj megfizetésében is két alternatíva van. Az egyik az, hogy készpénzben megfizeti a halászati jog gyakorlója, a másik pedig, hogy halban haltelepítéssel tudja le a haszonbérleti díjfizetési kötelezettségét. Először mindenképpen azt kell eldönteni, hogy van e olyan ok, ami miatt érdemes meghosszabbítani a lejáró szerződést?
Poharelec László megkérdezte, hogy mivel nem jól van előkészítve, vagy legalábbis
nincs mindenki minden információnak a birtokában, ha a jövő hónapban döntenénk
megoldható? Javasolta a testületnek, hogy ez még kerüljön vissza a bizottsághoz
esetleg több bizottság is tárgyalja, mert ennek a későbbiek folyamán komoly anyagi
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vonzata is lehet és egy szélesebb körbe átbeszélve, áttárgyalva, esetleg még az érintettek, leendő, alakuló egyesületek szervezőivel is egyeztetve az áprilisi ülésen egy
megfontolt döntést tudnánk hozni. Módosító javaslatom, hogy tegyük át a következő testületi ülésre.
Betkó József elmondta, hogy aki elolvasta az anyagot, az tudja, hogy miről van szó.
Jegyző úr pedig elmondta, hogy ez most nem arról szól, hogy mi legyen majd a
holtágakkal, hanem azt hogy a szerződésmódosítást kívánjuk e vagy nem. Egy évünk
van még lejár a szerződés, addig még lehet előterjesztést tenni arról, hogy miként
kívánjuk a holtágat hasznosítani. Most arról döntünk, hogy meghosszabbítjuk a szerződést vagy nem, ezen nincs mit halogatni. Nem kell riogatni az egyesületeket, nem
akarjuk az egyesületektől elvenni a vizeket, ők jól működnek, vonzzák a turistákat és
2019-ig szól a szerződésük.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a módosító indítvány értelmében ne
most döntsünk hanem az április ülésen, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 6 igen 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi elutasító
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Poharelec
László Körösi Halász Szövetkezet kérelmével kapcsolatos módosító
indítványát.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy mivel történt levélváltás de a bizottságok nem fogalmazták meg, így az eredeti döntési javaslat a haszonbérleti szerződés
módosítása, kérte, hogy szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 9 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Körösi Halász Szövetkezet kérelmének helyt adva / 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 27. szám
/ a Csókási-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágak haszonbérletére kötött 2013. május 9-én kelt megállapodás
módosítást az alábbiak szerint módosítja.
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MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ) képviseletében eljáró Várfi
András polgármester, bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/
másrészről a Körösi Halász Szövetkezet képviseletében Dr. Csoma
Antal elnök / 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 27. szám / mint bérlő /
továbbiakban: bérlő/ között a mai napon és helyen a Csókási-zugi,
Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágak 2013. május
29-én kelt haszonbérleti megállapodás módosítás tárgyában a következő feltételek mellett:
1.
Felek közös megegyezés alapján Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete …/2014.(III.27.) önkormányzati határozatának megfelelően a 2013. május 29-én kelt haszonbérleti szerződés 2. és 3. pontjában helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.
„2.
Felek
közös
megegyezés
alapján
figyelemmel
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete …/2014.(III.27.) önkormányzati határozatára értelmében a használt bérlemények
bérleti díja 2013, 2014 és 2015 években a 3 éven keresztül vállalt
haltelepítési program végrehajtása munkáinak bruttó elszámolása úgy történik, hogy a bérbeadó az ellenőrzött haltelepítési
munkák igazolt kiadásairól szóló számla összegének mértékéig
azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak megfelelően.”
„3.
Felek a mindenkori bérleti díjat jelen megállapodás módosítás aláírásának napjától kezdődően oly módon tekintik teljesítettnek, hogy abba 3 éven keresztül beszámításra kerül a bérlő
saját költségén telepített a haszonbérleti díj összegének megfelelő mennyiségű II. és III. nyaras ponty. Továbbá a bérlőnek igazolnia kell az általa vállalt saját költségén, ugyanezen mennyiségű II.
és III. nyaras ponty telepítésének az elvégzését. Az igazolást, a
bérbeadó által kijelölt átvevő a szállítójegy aláírásával jegyzi.”
2.
A megállapodás módosítás az eredeti megállapodás egyéb
rendelkezéseit nem érinti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
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Alulírott szerződő felek jelen megállapodás módosítást elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2014. április ....
…………………………………
………
Várfi András
Polgármester

…………………………………
………
Dr. Csoma Antal
Elnök

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Marton Dániel jelezte, hogy rosszul értelmezte a javaslatot.
Várfi András polgármester ismertette, hogy aki helyt ad a kérelemnek az igennel
szavaz, aki nem ad helyt a kérelemnek az másként szavaz. Kérte megismételni a szavazást.
A Képviselő-testület 6 igen, 5 nem szavazattal 1 tartózkodással az alábbi elutasító
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Körösi Halász Szövetkezet kérelmének nem ad helyt / 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 27.
szám / a Csókási-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi
holtágak haszonbérletére kötött 2013. május 9-én kelt megállapodást
nem módosítja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy ez alapján elutasítva, ezek szerint nem
hosszabbítjuk meg.
Poharelec László ügyrendi kérdésében elmondta, hogy volt egy módosító indítványa. Tudták, hogy milyen gombot kell nyomni a másiknál van némi kételye, hogy
mennyire vannak tisztában a döntéssel, mikor nem azt a gombot nyomják meg amit
szeretnének.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, hogy ez nem egy ügyrendi kérdés
Poharelec László is többször nyomott már rossz gombot.
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6. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök ismertette, hogy Dr. Torma Éva főorvos beszámolójával tájékoztatja a testületet a településünkön működő egészségügyi helyzetről, település ellátását szolgáló 2013. évi alap és szakorvosi tevékenységéről. A Képviselő-testület 2010 decemberében határozta meg a beszámoló tartalmi elemeit, melyre
tekintettel elkészült az intézmény beszámolója. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja, valamint megköszönöm Főorvos Asszonynak, nagyon alapos minden részletre
kiterjedő beszámolóját.
Fülöp Zoltán megkérdezte, hogy információja szerint a laborvizsgálat időpontjának
darabszáma az elkövetkező időben korlátozásra kerül 35 darabszámra, mivel a központi labor Szarvas nem tud többet fogadni. Ez nem okozhat e problémát a későbbiekben, hogy a várólista hosszabb lesz, akár egy hét vagy tíznapos? Esetleg nem lehet
ezt a darabszámot valamilyen szinten megnövelni?
Dr. Torma Éva válaszában elmondta, hogy a napirendi pont az egészségügyi beszámoló volt, erről azért nem esett szó, mert ez egy friss történet, nem a 2013-as év, hanem a napokban zajlik. Azért nem tájékoztattuk erről Önöket, mert erre egy utasítás
van. Hogy mit okozhat, a felvetés jogos, minden egyes változás, ami szűkít, az okozhat
problémát. Jelenleg éppen azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne ezt elhárítani. Ez
olyan, mint a teljesítmény volumen korlát, ott is a fölött teljesítettünk akkor is, amikor
nem fizették ezt ki azért, hogy a lakosság megelégedett legyen. Ezt a megelégedettséget sokszor sikerült részéről elérni a Képviselő-testület részéről nem mindig.
Ez azért jó, mert a méltányos kritikából meg a méltánytalanból is tanulni lehet. Ha
probléma merül fel, ha mi ezt nem tudjuk elhárítani a háziorvos kollégák értesítésével
és házon belül, akkor természetesen tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve egy
kidolgozott anyagot benyújtok előterjesztésbe és fogom kérni az Önök támogatását,
hogyha a várólista megnő, és nem finanszíroznak többet, akkor nem tudok máshoz
fordulni, mint a Képviselő-testülethez. És akkor fogom kérni esetleg ennek az ellentételezését.
Arnóczi István hozzátette, hogy a beszámoló tartalmával elégedett, 160%-al túlteljesítette az intézmény a kvótát, ebből 30%-ot nem térített meg az OEP ezt kigazdálkodta
az intézmény, ezért nincsenek várólisták. Köszönöm az intézményben dolgozó orvosoknak, a szakdolgozó személyeknek és azoknak a személyeknek, akik a hátteret biztosítják. Elsőrangú köszönet Főorvos Asszonynak, aki ezt a logisztikát lebonyolítja az orvosi hivatása mellett.
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Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés a)
pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről, orvosi szolgálati bérlakás kiutalása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület 2013. augusztus 1-től a 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését a Városi Egészségügyi Intézmény biztosítja, jelenleg Dr. Varga Edit személyében és helyettesítés formájában. Az
intézmény 2014-ben a betöltésre meghirdette a pályázatot, a pályázatra jelentkező
orvos Dr. Schóber Ottó családjával letelepedne a városunkban, valamint vállalja a körzet háziorvosi feladatait is.
A jelentkező licenc vizsga letétele folyamatban van, ennek időpontja előreláthatólag
április elejére várható, a szakvizsga ideje pedig októberre tehető. Addig főállású háziorvosként működne a településünkön majd a szakvizsga megszerzése után nyílna meg
a lehetősége annak, hogy az önkormányzat a praxisjogot átadja és feladatellátási szerződést kössön. A 2. sz körzet további működtetéséhez kéri az intézmény a testületet,
hogy a pályázatra jelentkező orvos és családja részére szolgálati bérlakást biztosítson,
a hatósági ügyintézésnek egyik feltétele az, hogy a háziorvos gyomaendrődi lakos legyen. Megtekintették személyesen is a felkínált lakásokat a Magtárlaposi út 1-3 szám
alatt, földszinti garázzsal rendelkező lakást választottak ki. Az intézmény főorvosa a
szolgálati lakás kiutalását azon időtartamra kéri, amíg a doktor úr Gyomaendrődön
háziorvosi tevékenységet fog végezni. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény beszámolóját a 246/2013. (V. 30.)
Gye. Kt. határozat végrehajtásával, a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy Dr. Schóber Ottó és családja 2014. június 1. napjával kívánnak Gyomaendrődre költözni, ezért a bérleti szerződés is ekkortól szól, az előterjesztésben még a 2014. május 1-i időpont szerepel.
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
147/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti szolgálati bérlakást 2014. június 1. napjától Dr.
Schóber Ottó részére kiutalja mindaddig, még Gyomaendrődön a 2 számú felnőtt
háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármester urat az alábbi bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Várfi András polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Szül. hely. Idő:
Anyja neve:

Dr. Schóber Ottó
Mátészalka, 1971. 06. 15.
Kosztyu Irén

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
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1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 szoba
A lakás alapterülete: 80,79 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: garázs
A közös használatú helyiségek és területek: udvar.
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket 2014. június 1. napjától mindaddig még a 2 számú felnőtt
háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytat.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 29.100,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: 1.540,- Ft/hó garázs
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett
11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként 29.100,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért 1.540,- Ft-ot,
összesen: 30.640,-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2014. év június hó
1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év június hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
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- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen
befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
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11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2014. …………… hó …. nap
Bérlő:
………………….
Dr. Schóber Ottó

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

Határidő: 2014. május 1.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester elmondta, hogy az orvosi kar idős lett egyidőben. Sokan
vélekedtek úgy, hogy Gyomaendrődre nem jönnek új orvosok. Dr. Schóber Ottó a
negyedik orvos, aki érkezik, ezt is Dr. Torma Évának köszönhetjük, mert a Képviselőtestületnek vagy a polgármesternek lenne feladata ilyenkor, hogy toborozzon, szerez395. oldal

zen orvost, Főorvos Asszony ezt elintézte helyettünk. Sikerült jó orvosokat hozni a
városba, úgy gondolom még lesz újabb orvos is, aki ide érkezik.
8. Napirendi pont
Dr. Katona Piroska kérelme sportorvosi rendelés finanszírozásával kapcsolatban
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy Dr. Katona Piroska az alábbi kérelemmel fordult az önkormányzathoz:
„A mai napon kaptam kézhez az Országos Sportegészségügyi Intézettől az eddigi
önkéntes tevékenységem lezárásával a közreműködői szerződésemet, mely
2014.02.16-tól hatályos és havi 1000 Ft, azaz egyezer forint alapdíjat és az elvégzett
alkalmassági vizsgálatok utáni visszatérítést jelent finanszírozásként.
Kérem, szíveskedjenek áttekinteni az Önökkel sportorvosi rendelésre kötött szerződésemet és nyilatkozni arról, hogy ezt követően a fenti feltételek mellett módjukban
áll-e az eddigi havi 15000 Ft rendelési díjat biztosítani számomra.”
A feladat ellátást finanszírozott lett Dr. Katona Piroska részére, aki meg is kötötte a
közreműködési szerződést, tehát a feladat ellátása önkormányzati támogatás nélkül is
biztosított. Dr. Katona Piroska bizottsági ülésünkön nem tudott részt venni, azonban
írásban észrevételt tett az előterjesztésünkkel kapcsolatban, ennek az a lényege, hogy
a Képviselő-testület döntését elfogadja, mivel mindenképpen szakmai sikerként értékeli, hogy az Országos Sportegészségügyi Intézet közreműködési szerződést kötött
vele. Az észrevétel az előterjesztés mellékletét képezi, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
határozati javaslat szerinti elfogadását javasoljuk.
Fülöp Zoltán hozzátette, hogy a sportegyesületek nevében köszönetemet fejezem ki
Dr. Katona Piroskának sportorvosi tevékenységéért. Ezt a munkáját is nagyszerűen
végzi, lelkiismeretesen. Sokszor a sportegyesületek extrém kérését is tudja teljesíti. A
munkáját is minősíti, hogy az Országos Sportegészségügyi Intézet szerződést kötött
vele. Tudomása szerint az önkormányzat az Egészségügyi Intézetnek 2014-ben is finanszírozta a doktornőnek ezt a havi juttatását. Mivel ez április 1-től nem kell, hogy
fizesse az intézmény, akkor módosítani kell ezt a támogatást, vagy milyen formában
lesz ez a továbbiakban?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy egy fix összegű támogatást kap
az Egészségügyi Intézmény, amelyben meghatározott feladatokra kapja a finanszírozást, a költségvetési rendelet módosítása során ezt helyre kell tenni.
Várfi András polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
április 1. napjától nem biztosít önkormányzati támogatást dr. Katona
Piroska részére sportorvosi feladatok ellátására tekintettel arra, hogy
Dr. Katona Piroska sportorvos 2014. 02. 16. napjától közreműködői
szerződést kötött az Országos Sportegészségügyi Intézettel a feladatellátás finanszírozására, így a sportorvosi feladatok ellátására 2005.
12. 06. napján határozatlan időre kötött szerződés a szerződés 11.
pontjában foglaltak szerint hatályát veszti.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartókkal II. forduló
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2013 szeptemberétől a nem önkormányzati
fenntartású köznevelési intézmények tekintetében is megváltozott a költségvetési támogatás rendszere. Az ő számukra is feladat alapúvá vált a finanszírozás. A megváltozott finanszírozáshoz hozzá kell igazítani az önkormányzat és a feladatot ellátó szervezet közt megállapodás kereteit, ezért a hivatal elkészítette a köznevelési szerződésnek
a tervezetét.
Jelenleg a társulás fenntartásában működő kistérségi óvoda működtetéséhez önkormányzati támogatás nem szükséges. A tervezet előkészítése előtt a nem önkormányzati intézmények esetében történt egyeztetés alapján elmondhatjuk, hogy jelenleg az
ő működésükhöz sem szükséges így a kiegészítő önkormányzati támogatás. A tervezetet fent leírtak szerint rendelkezik az önkormányzati támogatásról. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 31. §-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlá-
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tolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről 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)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ( székhely:
5502. Gyomaendrőd, Sugár út 53/1, adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat II. pontjával úgy döntött, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággala Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt található 90 férőhelyes „Selyem úti Óvodában” óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt.
A közhasznúsági szerződés 2004. július 30-án a I. 227-15/2004. ikt. sz. alatt megkötésre került. A felek 2004. augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek
a Gyomaendrőd Selyem út 101 sz. alatti 5807/2 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan óvoda
céljára történő bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: I.5197/9/2008, kiadta Szarvas Város Jegyzője. OM azonosítója: 028123; fenntartó azonosító: 39010497
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 90 fő. A szerződő
felek megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése
alapján 23 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek
Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá,
hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett
óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
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3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba
lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a
Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az
épület külső és belső jó karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a
szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek vezetékrendszereinek
üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben
azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant
csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja, azt másnak át
nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által
adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg kell szorozni a Megbízott által
ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amenynyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszámtól kevesebb a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és
ütemezésben történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel
arra, hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem
igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az
ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselőtestületi üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt
venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatal Közigazgatási Osztályán leadni.
399. oldal

Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten
szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a
felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és
amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott
rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai
férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A Megbízott az óvodai szolgáltatás
biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű
dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak és az
Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti, illetve nem biztosítja
a szülői érdekképviseleti szervek működését. A megbízott a térítési díj fizetése mellett
igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes igénybevételének
elvét. A Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai
szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja. A térítési díjat
nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza meg.
A Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában
meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra
alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint
biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon
belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
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A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására
fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt
költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági
szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető

Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 31. §-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525;

401. oldal

államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi András polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím:
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 219043638010-571-04; képviseli Giricz Ilona ügyvezető továbbiakban: Megbízott) között az
alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III.
pontjával úgy döntött, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal a
Tulipános Óvoda 5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1.sz. alatt található 40 férőhelyes óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A felek 2004. augusztus 1től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Polyákhalmi u. 1.
szám alatti gyomaendrődi 8313/3 hrsz alatt bejegyzett ingatlan, óvoda céljára történő
bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BO/95-3/2011. ; Kelte: 2011. augusztus 26. ; engedélyező: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító: 028124; fenntartó azonosító
: 39010358 .
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő
felek megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése
alapján 10 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek
Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá,
hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett
óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba
lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a
Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az
épület külső és belső jó karbantartásáról.
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Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi
berendezéseinek vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott
célokra használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által
adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg kell szorozni a Megbízott által
ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amenynyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszám alatt van a tényleges
beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel
arra, hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem
igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az
ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselőtestületi üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt
venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatal Közigazgatási Osztályán leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten
szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
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Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a
felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és
amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott
rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai
férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A Megbízott az óvodai szolgáltatás
biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű
dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak és az
Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti, illetve nem biztosítja
a szülői érdekképviseleti szervek működését. A megbízott a térítési díj fizetése mellett
igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes igénybevételének
elvét. A Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai
szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja. A térítési díjat
nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a
szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi,
illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon
belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására
fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt
költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó
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egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Giricz Ilona
ügyvezető

Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 31. §-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről 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)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1. adószáma: 21905924-1-04; képviseli Varjú Judit
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
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Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III.
pontjával úgy döntött, hogy a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft., a Vásártéri Óvoda 5500 GYOMAENDRŐD,
Vásártéri ltp. 2924 hrsz. alatt bejegyzett 74 férőhelyes óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A felek 2004. augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti
szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Vásártéri ltp. 2924 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan,
óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, KSH statisztikai számjel: 8510; OM azonosító: 101602; fenntartó azonosító :
39010357
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő
felek megállapodnak, hogy a Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 33.§ (1) bekezdése
alapján 19 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek
Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell tekinteni. A felek rögzítik továbbá,
hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett
óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között
fennálló bérleti szerződés megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba
lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a tulajdonában álló, a
Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az
épület külső és belső jó karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a
szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek, vezetékrendszereinek
üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról, esetleges cseréjéről, amennyiben
azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant
csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja, azt másnak át
nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép
hatályba 5 (öt) év időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen támogatást a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd406. oldal

Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által
adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg kell szorozni a Megbízott által
ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amenynyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag létszám alatt van a tényleges
beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel
arra, hogy a Megbízott az óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás alapján állami támogatást nem
igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és
felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az
ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselőtestületi üléseken, valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt
venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatal Közigazgatási Osztályán leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3 hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten
szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a
felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a szerződésszerű teljesítésre, és
amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott
rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai
férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
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A Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
A megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a
szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott épületrészt
nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi,
az épületrészt bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az
épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott
munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak
tartozékainak rejtett hibái kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hiba 60 napon
belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól, hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására
fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg nem térülő igazolt
költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági
szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással
rendelkeznek.
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Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírják. A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető

Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának balesetmentesítése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy nem először tárgyalunk róla. Először 2014.
elején, mivel, hogy 2013. november 12-én kérelemmel fordult a testülethez a Szülői
Munkaközösség, segítséget kértek forrás biztosítására térkő burkolat kialakításához
szükséges anyagok biztosításához, pihenőpadokat szeretnének elhelyezni, az udvar
zöldítéséhez és a közösségi tér kialakításához szükséges különbözet biztosításához.
A szülői és pedagógusi összefogás szervezése során derült fény arra, hogy a szülők a
térkő lerakásánál a segédmunkát tudják vállalni, így a tényleges szakmunkára szükséges ajánlatot kérni. Az ajánlati felhívásban a térkő lerakásához szükséges anyag
költségére és a munkadíjra kért az önkormányzat ajánlatot. Ezek közül a Gyomaszolg
tette a legkedvezőbb ajánlatot, 482,6 e Ft. Az ajánlat magában foglalja a térburkolat
lerakásához szükséges anyagköltséget és a munkadíjat is. Az SZMK a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épület udvarának 2014 nyarára tervezett szépítését balesetmentesítését 482,6 e Ft forrás biztosításával tudná megvalósítani és ehhez kéri a testület
támogatását. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti udvarának balesetmentesítéséhez további
482.600 Forint összegű forrást biztosít, a 2014. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka között, az oktatási vagyon működtetésére
elkülönített 20 Millió Forint összegű keret terhére.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Toldi Balázs alpolgármester
409. oldal

11. Napirendi pont
2014/2015-ös tanév vonatkozásában Iskolatej program költségeinek támogatása
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József ismertette, hogy Kepenyes András a gyomaendrődi tankerület megbízott igazgatója azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan is támogatást nyújtson a tankerület
által fenntartott általános iskolák részére biztosítani kívánt iskolatej program költségeihez. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 2014-2015-tanév vonatkozásában
iskolatej program támogatásának céljára nem határozott meg forrást. A szülői illetve
intézményi dolgozóktól kapott visszajelzések alapján megállapítható, hogy a tanulók
körében a program keretén belül kapott joghurt egyáltalán nem népszerű. A joghurt
nagy részét nem fogyasztották el. Ez alapján az Ügyrendi illetve a Pénzügyi Bizottság a
határozat szerinti elfogadást javasolja a Képviselő-testületnek is, melyben forrás hiányában elutasítanánk a kérelmet.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy a bizottsági ülésen meglepődött az előterjesztés elkészítésén, kicsi hiba van, mert úgy érezte a bizottsági ülésen az igazgatók
elmondásából, hogy a szolgálati út ki lett kerülve és nem az igazgatók véleményét kérték ki, amit lehetett volna írásban is, hiszen felelősségteljes véleményt mégiscsak az
intézmények vezetőitől várhatunk. Elfogadhatatlan, hogy elutasítsuk, ugyanis az önkormányzat az elmúlt évben is 50%-ban támogatta ezt a projektet, ami a gyerekek
szempontjából fontos, hiszen az hogy egy pohár tejet, vagy gyümölcsöt, vagy bármiféle tejterméket fogyasszon nagyon fontos a gyerek fejlődése szempontjából. Igaz,
ahogy az igazgatók véleményét megkérdeztük, hogy a joghurt nem a legkedveltebb
forrás volt a tejtermékekből, amit kaphattak, de ami előterjesztés előttünk van, abban
van lehetőség arra is, hogy esetleg sajtot kapjanak. Ezt nem szabad így elvetni a testületnek, hanem át kellene még egyszer gondolni, ha nem tudunk 50%-ban forrást biztosítani, biztosítsunk kevesebbet, mert akkor a KLIK-nek kell magasabb összeggel kiegészíteni. De egy az egybe ne mondjuk, hogy nem támogatjuk a gyerekek számára
tejtermék biztosítását. Ezt nem teheti meg a testület. Gondoljuk át, dolgozzuk át.
Várfi András polgármester elmondta, az, hogy a tejtermékeket népszerűsíteni kívánják
az iskolai étkeztetésben és erre lehetőséget adnak, egy étkezési kultúrán is szeretnének változtatni, azok, akik ezt kigondolták. Igenis szükség van a gyermek fejlődése
szempontjából mind a fehérjének mind azoknak az ásványi anyagoknak a meglétére,
amelyet a tejtermékek tartalmaznak. Helyesnek tartaná, ha 50%-ban támogatnánk. A
maga részéről módosító javaslattal élt, miszerint a KLIK egy szélesebb termékskálán
biztosítsa ezeket a szolgáltatásokat, és erről adjon számot. Amennyiben ez egy-két
hónap után nem megfelelő akkor felmondjuk a szerződést, de ezt mindenféleképpen
biztosítani kellene.
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Arnóczi István János elmondta, át kell gondolni, az országban sok település felvállalta
ezt. A gyerekek legalább 30%-a igen nehéz családi körülmények között él, ahol ténylegesen nem biztos, hogy minden nap ahhoz a fehérje és ásványi anyag vitaminszükséglethez hozzájutnak. Ez az önkormányzatok feladata is.
Betkó József elmondta, valóban vannak gyerekek, akik nem szeretik a tejet, tejterméket, de vannak akik szeretik és csak így tudnak hozzájutni egy reggelihez, vagy tízóraihoz. Úgy gondolom, hogy nem fog pocsékba menni, mert a megrendelés mennyiségét
lehet változtatni. Egy-két hónap alatt ki fog derülni, hogy teljes létszámra meg kell rendelni a szükséges tejtermékeket, vagy csak a létszám felére, harmadára.
Várfi András polgármester elmondta, hogy a 2014/2015-ös évre támogatni kell ezt és
a KLIK megbízott igazgatója, pedig válaszoljon, hogy tud e biztosítani egy szélesebb
termékskálát és havonta figyeljük és amennyiben nem megfelelő akkor felbontjuk a
szerződést.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, hogy ez egy kötött szerződés lesz, a következő
ülésre mindenképpen tisztázni kell a KLIK-el, hogy pontosan milyen termékskálát tud
biztosítani. Ez a testületi döntés alkalmas arra, hogy a szerződéskötési folyamat és a
beszerzés elinduljon. Rövid időn belül egyeztetni kell a tankerület vezetőjével, hogy mi
az a maximális termékskála, amit tud biztosítani, hiszen ők is egy közbeszerzési eljárást
fognak lefolytatni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy akkor nem döntünk most az összegről.
Támogatja a testület, de azzal a feltétellel, hogy további egyeztetéseket folytat és az
áprilisi testületi ülésen döntünk.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, hogy április 15-ig alá kell írni a szerződést, mert akkor nem fog tudni a Happy termék részt venni ezen a pályázaton, mert
az 50%-át biztosítja az önkormányzat a másik 50%-át pedig pályázati úton nyeri meg.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy hoz a Képviselő-testület egy döntést, aminek az a lényege, hogy támogatni kívánja az iskolatej programban való részvételt. Ez
azt jelenti, hogy a jelenleg körvonalazódó döntés alapján a szükséges forrást biztosítani kell. Amennyiben a Képviselő-testület ezt elfogadja, hogy részt vesz, és támogatja,
az iskolatej programban való részvételt akkor dönt atekintetben is, hogy ehhez a szükséges forrást biztosítani fogja. Ennek egy akadálya van jelenleg, hogy az a termékskála,
ami most jelenleg a testület előtt szerepel az nem megfelelő és pocsékló. Ha ezen a
termékskálán lehet kedvezőbb feltétel rendszert kialakítani, akkor Polgármester úr alá
fogja írni ezt a szerződést és az önkormányzat részt fog venni ebben az eljárásban.
Polgármester úr fog adni egy tájékoztatást, hogy ez a termékskála bővíthető ezért a
támogatási szerződést a KLIK-el alá fogja írni, megkapja mindenki ezt az e-mailt,
amennyiben nem ért vele egyet visszajelez, és Polgármester úr összehívja a rendkívüli
ülést. Amennyiben nem jön visszajelzés az történik, hogy áprilisra pontos jelentést
adunk és meg fogjuk határozni a nagyjából ismert forrást, hogy ez ennyibe kerül és a
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költségvetési rendelet módosítása során ezt a Képviselő-testület meg fogja szavazni.
Ahhoz, hogy az eljárásban részt lehessen venni ahhoz testületi döntések, felhatalmazások kellenek. Ebben az esetben nem tesz mást a testület, mint felhatalmazza a polgármestert az egyeztetésre és a szerződés aláírására.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a tejet szerették a gyerekek csak a
joghurtot nem ették. Nem lehet, hogy csak a tejet finanszírozzuk, és annak tudjuk a
költségét is és akkor lehet róla dönteni.
Arnóczi István János elmondta, hogy nemcsak joghurt, hanem gyümölcsleves, ízesített joghurt, gyümölcsdarabos joghurt és ömlesztett sajt is szerepel. Úgyhogy igény
szerint felmérés szerint szerepel, hogy milyen időközönként, ár is itt van, hogy milyen
időközönként kell leadni a szerződés szerint a megrendelést, a következő szállításkor
azt úgy szállítják.
Lehóczkiné Tímár Irén hozzátette, hogy a skála benne van az előterjesztésben, de a
létszámmal van gond, pontosítani kellene. A Kis Bálint iskolánál 267 fő szerepel, el van
írva.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, hogy nem az előterjesztésben van
elírva, hanem a KLIK-nek a kísérő levelében ott szerintem csak az egyik tagozatot vették figyelembe a 267 fővel, de a szerződés tervezetben az egész iskola létszáma szerepel.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, meg kell adni a polgármesternek a felhatalmazást
arra, hogy a szerződést aláírhassa és az áprilisi testületi ülésen, pedig az erről szóló
jelentést meg lehet tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy az eljárás útjára indul, ez abban az
esetben igaz, ha a Képviselő-testületnek egyöntetűen az a véleménye, hogy az iskolatej programban való részvételt támogatni akarja.
Várfi András polgármester összegezve elmondta, hogy most döntünk az iskolatej
programban való részvételről 2014/2015-ös esztendőben. Ugyanakkor a Képviselőtestület felhatalmaz az egyeztetésre és a szerződéskötés aláírása előtt a Képviselőtestület tagjait tájékoztatom és csak a tájékoztatás és annak elfogadása esetén írom
alá a szerződést. Kérte, hogy erről szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerület
megbízott igazgatója kérelmének helyt ad, és a 2014/2015-ös tanévre
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vonatkozóan támogatja a Tankerület által fenntartott általános iskoláinak részére biztosítani kívánt iskolatej program költségeit.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a
szállítási szerződés pontosítását, termékskála egyeztetését követően a
szerződést 2014. április 15. napjáig írja alá. Kéri továbbá, hogy az
egyeztetés eredményéről tegyen jelentést a képviselő-testület 2014.
áprilisi ülésén.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: Várfi András polgármester
12. Napirendi pont
Úszásoktatás támogatása 2014. évben
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy a Képviselő-testület ebben az évben is segíteni
kívánja a fürdő használatát, fürdő szolgáltatás megvásárlásával. Fel van sorolva azoknak az intézményeknek a neve, amelyek részt vehetnek a fürdőszolgáltatás megvásárlásánál a fürdő használatban. Ezen kívül még a helyi lakosok jegyárkülönbözetének a
biztosítására bruttó 3,5 M Ft-ot szeretne elkülöníteni. 2013- évben a tényleges kiszámlázott összeg bruttó 3,597,720,-Ft volt, valamint a születésnapok köszöntésére 250 e
Ft-ot. Helyi népesség nyilvántartás adatai alapján 2014- évben 138 fő gyermek tölti be
a 18. életévét. Így az úszásoktatásra fennmaradó bruttó összeg 5,140 e Ft. Ettől több
kellene, de úgy tűnik, hogy az idei évben nem megvalósítható. A szülőknek a kísérőjegy a 200,-Ft ez ebbe nyílván nem fér bele, de hogy egész évben a szülők a pénztárnál ha megvásárolják a 200,-Ft-os kísérőjegyet, megvalósítható e, vagy ha ez a pénz
elfogyott akkor a szülőknek sincs lehetőségük kísérőjegy vásárlására?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy erre ennyi forrás van, több nincsen. A költségvetés lassan szűkös, az iskolatejes módosítás sem volt a költségvetésbe betervezve.
A költségvetés készítése során ezzel az összeggel tudunk szerepelni, hogy ez meddig
lesz elég a szülői kíséretnek azt nem tudom megmondani.
Vaszkó Piroska a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület elnöke hozzászólásában elmondta, hogy az egyesület 2014. éves fürdőbelépőjegy támogatása 1.037 e Ft lesz,
mely szűk fele a 2013-as éves támogatásunknak, ami 2,284,320,-Ft volt. Az egyesületi
támogatást ezévben már csak az úszó gyermekeink vehetik igénybe. Ősszel már bérleteket kell vásárolnunk az úszóink részére. Mivel sok óvodás és elsős gyermekünk van,
több mint fele endrődi lakhelyű, szükséges még a szülői kíséret. Az edző
egyszemélyben nem tud edzést és gyermek felügyeletet biztosítani, ezért kérnénk,
hogy az úszástámogatásban megállapított 200,-Ft-os kísérőjegyet biztosítsák a fürdő
pénztárában is megvásárlásra a szülőknek. Hiszen minden környező település fürdőjében árusítanak látogatójegyet, régen itt is volt 100-300 Ft-os összegben.
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Szarvason, Mezőberényben, Dévaványán, Békésen kérnénk, tegyék lehetővé április 1től ezt a belépési lehetőséget a szülőknek, mert másképp nem tudják megoldani az
úszást.
Várfi András polgármester elmondta, hogy dönteni fognak a két javaslatról, a Felügyelő Bizottság elnöke itt van, nyilatkozzon, hogy dönt ebben, mert mi most megígérjük az április 1-ét, lehet, hogy április 1-ig nem jön össze a Felügyelő Bizottság, de
utána is jóváhagyhatja.
Poharelec László elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság nem fog akadályt gördíteni,
ehhez a fürdő igazgatója is kell. A jegyárakat ő terjeszti elénk, vele majd egyeztetünk,
meg fogjuk találni rá a megoldást, hogy a gyerekek tudjanak úszásedzésre járni.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy – megvásárlásával támogatja
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
oktatási intézmények,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium
vízhez szoktatással, illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit, valamint
- a Körös Kajak Sport Egyesület
- a KSI SE Gyomaendrőd
- a Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
úszóedzésére járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének
költségeit, amennyiben az intézmények illetve a szervezetek vállalják
az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében
a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé
minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben szolgáltatás
- fürdőbelépőjegy – megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Intézmény neve

2014. évre vonatkozó támogatás fürdőhasználatra (Ft)
Kistérségi 200.000

GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
200.000
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Köz- 80.000
hasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
0
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
150.000
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
450.000
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
400.000
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 200.000
Szakképző Iskola és Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi- 350.000
um
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
1.037.000
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
1.037.000
Körös Kajak Sport Egyesület
518.000
KSI SE Gyomaendrőd
518.000
Összesen:
5.140.000
Határidő: azonnal

13. Napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2014. évi üzleti tervének a jóváhagyása
/ Nagyné Perjési Anikó képviselő elhagyta az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő./
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Márjalaki József ismertette, hogy a Zöldpark Kft nyújtotta be a 2013. évről készített
közhasznúsági jelentését, valamint a 2014. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 907 e Ft, az eszközök és források egyező végöszszege 10,556 e Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a közhasznúsági jelentés tartalmazza. A Kft alapító okirata tartalmazza a felmentvény jogintézményét, ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles
napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és kötelező
határozni a részére megadható felmentvény tárgyábán. A felmentvény megadásával
az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban a társaság
érdekének elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a javaslatokat.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a Zöldpark Kft Felügyelő Bizottsága soron ülésén
megtárgyalta a 2013-as közhasznúsági jelentést valamint a 2014. évi üzleti tervét is,
elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2013. évről szóló közhasznúsági jelentést.
Az eszközök és források egyező végösszege: 10.556 ezer Ft.
A társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye: 907 ezer Ft.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. 2013. évben képződött nyereségét nem vonja el.
A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére
használhatja fel.
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Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. évi üzleti tervét.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2013 évi
beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
14. Napirendi pont
Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy 2013-ban az önkormányzatnak nyilatkoznia kellett, hogy
az általa fenntartott állati eredetű hulladék átvevő telephelyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánja e tovább fenntartani, vagy bezárásáról dönt. Önkormányzatunk a továbbiakban is fenn kívánja tartani a telephelyet, azonban a jogszabályoknak
megfelelő feltételeket szükséges biztosítani. Az állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló telephely rendbetétele határidőhöz kötött.
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A gyepmesteri telep hasonló engedélyeztetési eljáráson kell, hogy keresztülmenjen de
az egyelőre még nem határidőhöz kötött. Átalakítással, felújítással hasznosítható létesítmények, a szociális blokk egy tisztasági festést igényel, kerítést helyre kell hozni,
megközelítési lehetőség időjárástól független útvonalon, tehát a meglévő útra egy
kavicsszórás szükséges. Új beruházás során kialakítandó létesítmények, hulladék tárolására szolgáló időjárási viszonyoktól független temperált hőmérsékletű építmény.
Megfelelő nagyságú és teherbírású, mosható, fertőtleníthető simított betonfelületű
terület. Az üzemeltetéshez szükséges mérleg, vízkivételi pont kiépítése, nem ivóvíz minőségű víz szükséges. Konténerek beszerzése, ez nem feltétlenül szükséges. Szükséges
megfelelő méretű szennyvíztároló aknát létrehozni és a települési hulladékgyűjtő telepet tartós átjárási lehetőséget nem tartalmazó kerítéssel el kell választani a gyepmesteri teleptől. A Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság javasolja a munkák megvalósítását a műszaki tartalom felülvizsgálata mellett. A Városfenntartó Bizottság ülésén a
műszaki tartalom felülvizsgálatát két pontban kértük egyik a kerítésépítés és meglévő
kerítés helyenkénti felújítás, bruttó összeg tűnt magasnak, illetve a fúrt kút, amely
795,343,-Ft-ra van beárazva, nem szükséges ilyen mélységű kutat fúrni ahhoz, hogy
lemossuk a betont.
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
/ Nagyné Perjési Anikó visszatért az ülésterembe jelen van 12 fő képviselő. /
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat által fenntartott nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékeket, állati eredetű hulladékot átvevő telephely felújítását, a szükséges munkák megvalósítását az alábbi műszaki tartalommal:

Beruházás megnevezése
Nettó
Tároló épület, betonburkolat
és kút tervezésének várható
200 000,00 Ft
költségei
Várható szakhatósági igazgatás szolgáltatási díjak:
Környezetvédelmi
14 000,00 Ft
szakhat.
Állategészségügyi
25 000,00 Ft
szakhat.
Vízügyi szakhat.
14 000,00 Ft
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Várható költség
ÁFA 27%
Bruttó
54 000,00 Ft

254 000,00 Ft

14 000,00 Ft
25 000,00 Ft
14 000,00 Ft

Szociális épület karbantartási,
festési munkái
Kerítés építés és meglévő kerítés helyenkénti felújítása
Bekötő út javítása, kátyúzása
Temperált hőmérsékletű tárolóépület kialakítása
Mosható és csurgalékvíz öszszegyűjtésére alkalmas betonburkolat kialakítása, udvaron és tároló épületben
szennyvíz aknával
Fúrt kút (kb. 85 m talpmélységű) házi vízmű kialakítása,
engedélyezési eljárással, aknával
Mindösszesen:

329 768,00 Ft

89 037,36 Ft

418 805,36 Ft

462 571,00 Ft

124 894,17 Ft

587 465,17 Ft

299 112,00 Ft

80 760,24 Ft

379 872,24 Ft

1 179 782,00 Ft

318 541,14 Ft

1 498 323,14 Ft

2 033 898,00 Ft

549 152,46 Ft

2 583 050,46 Ft

626 255,00 Ft

169 088,85 Ft

795 343,85 Ft

5 184 386,00 Ft

1 358 474,22 Ft

6 569 860,22 Ft

Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
15. Napirendi pont
Ipari Park inkubátorház hasznosításáról szóló beszámoló
Várfi András polgármester felkérte Márjalaki Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Márjalaki József előadta, hogy a Gyomaszolg Kft elkészítette az ipari parkban található ipari csarnok, inkubátorház hasznosításáról szóló beszámolóját. A beszámolóból
kiderül, hogy vannak bérlők. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Fekete József ügyvezető kiegészítésként elmondta, hogy a beszámoló a tavalyi évet
tartalmazza, azóta történtek események. Az inkubátorház belakásra kerül rövidesen, a
héten is kötünk szerződést. Irodákból kettő van, még amit nem tudtunk kiadni. Reméljük, hogy az inkubátorház fenn tudja tartani önmagát és talán még nyereséget is tud
hozni.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, hogy a halott jelentő táblánál ő maga tette le a
cementlapokat, de kevésnek bizonyult. Kérése volt, hogy a kövesúttól a járdáig ki lenne bővítve. Másnap megcsinálták. Elmondta továbbá, hogy mindenhol fát vágnak, a
vasút mellett végig kivágták a fákat, de megnézte valaki, hogy a gyógynövény a bodzafákat miért kellett kivágni? Nem lehetett volna egy kicsit megnyesni. Jó lett volna
szakembert bevonni.
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Várfi András polgármester elmondta, hogy fontos hogy szép legyen a tábla környezete. 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
161/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt ipari csarnok hasznosításáról
készített beszámolót.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
Tóth Ferenc a Kner Imre Gimnázium megbízott igazgatója felolvasta Toldi Balázs alpolgármester úrnak címezett, de a képviselő-testület tagjai részére is eljutatott levelet, melyben tájékoztatást ad a gimnázium és a kollégium épületei és berendezési
tárgyaival kapcsolatos problémákról.
/ A levél a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Toldi Balázs alpolgármester az alábbiakban reagált az elmondottakra. A gimnáziumot két éve próbálják már átadni az egyháznak, de eddig még nem sikerült. Jó lenne,
ha valaki adna tájékoztatást arról, hogy hol tartanak az átadás-átvétel folyamatai,
mert hamarosan itt a beiratkozás ideje és a szülőket érdekelné, hogy ki lesz a fenntartó. Információi szerint a működtetési feladatok bizonyos része továbbra is az önkormányzatnál tervezi hagyni az egyház. Ezzel kapcsolatban mi a valóság.
2013. évben közel 250 darab, 2014. évben 03.21.-ig 101 darab megrendelő és tájékoztatás került iktatásra. Ennyi témakörben foglalkoztak a gimnázium kérdéseivel.
A 2013. évi karbantartási munkálatok során megtörtént a gimnáziumban levő összes
vizesblokk, öltöző tisztasági meszelése. A kollégium épületében szintén megtörtént a
mosdók, fürdők illetve azon szobák tisztasági meszelése melyeknél szükséges volt.
Ezek az idei évben is meg fognak történni.
A 2014. évi karbantartási munkálatok előkészületei során az oktatási intézmények bejárásakor minden intézményben felmérésre kerülnek azon javítási, karbantartási, tisztasági meszeléshez kapcsolható munkálatok melyek szükségesek az oktatási intézmény működtetéséhez. Amit ott felvállaltak azt teljesítették és teljesíteni is fogják,
hiszen a felújítás, karbantartás két ütemben zajlik az oktatási intézményekben.
A padlás lomtalanításához szükséges munkavédelmi eszközök megvásárlása
2014.02.17-én megtörtént, a továbbiakban az intézményen múlik, mikorra tervezi be
a munkálatokat. Felajánlottuk, hogy segítünk megszervezni a Zöldparktól egy járművet amely, elszállítja a feleslegessé vált eszközöket továbbá amennyiben szükséges a
munkálatok idejére néhány fő segítségét.
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Az elektromos hálózat kapacitásának bővítése folyamatban van, az igény leadásra
került az E-ON Kft. képviselőjénél. 2014. február 6-án indult el.
Az intézmény udvarában levő padozat javítási munkálatihoz szükséges anyagigény
bekérése megtörtént, jelenleg a visszajelzést várjuk. Tudomása szerint ez társadalmi
munkában fog elkészülni, melyhez az anyagot az önkormányzat biztosítja.
Felvettük a kapcsolatot a békéscsabai és szarvasi ÁNTSZ tisztiorvosával, aki kérésünkre elmondta, hogy a folyékony szappanutántöltős kiszerelése és a kéztörlő kendők
jelenlegi megoldása megfelel az jogszabályokban megköveteltekkel. Nem szükséges
szappanadagoló és kézszárító eszközök felhelyezése, amennyiben a fönt említett
formában meg van oldva a kézmosás és szárítás lehetősége.
A meglévő sportszerek javíttatása természetesen megtörténik. Szóba került, hogy
lesznek sporteszközök, melyek javításra szorulnak, és majd amikor ténylegesen javíttatni szükséges őket jelzik az önkormányzat felé. A 2014. 03.21-én kelt igénybejelentést megelőzően nem érkezett kérés a problémával kapcsolatban.
Új sportszerek beszerzése fenntartói feladat, mely igényt a Tankerület felé szükséges
jelezni/benyújtani.
2013. október 29-én kelt tájékoztatásunkra hivatkozva: az intézmény 2 tantermének
parkettájának javítási munkálati szintén ütemezésre kerülnek, mely munkálatokat a
2014 évi nyári karbantartási munkálatok keretin belül végezzük el.
Összegezve: az önkormányzat mindent meg tesz annak érdekében, hogy amíg a gimnázium a fenntartásában működik, a működtetése a legjobb legyen. A felsorolt munkálatokon kívül sok olyan hozzájárulása volt az önkormányzatnak az intézmény felé,
például szalagavatón hangosítási díjának biztosítása, évzáró ünnepségeken jutalomkönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatása nyújtása, stb., ami a továbbiakban is
így lesz. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gimnázium a nevéhez méltón
működhessen most is és az egyház fenntartásában is, ha ez megtörténik.
Tóth Ferenc elmondta, az Alpolgármester úr által felsorolt munkálatok valóban megvalósultak, megvalósulnak. Amikor jelezte az intézmény a felújítási kérelmét, akkor
valóban azt a tájékoztatást kapták, hogy azok beütemezésre kerülnek. Ezúton is megköszönte a város jó szándékát. Bárkinek a fenntartásában lesz az intézmény – remélve, hogy szeptember 1-től a Katolikus Egyház fenntartásába kerül -, bízik abban, hogy
a város továbbra is gondoskodóan jár el az intézmény felé, akár lesz működtetési kötelezettsége, akár nem. Nem látja még tisztán, hogyan oszlanak meg a fenntartási,
működtetési költségek az egyház és az önkormányzat között. Az egyház oktatási főhatóságának vezetője, Barabás Hunorné megerősítette abban, hogy az egyház feltett
szándéka átvenni a gimnáziumot és összevonni, és egy intézményként tovább működtetni a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával. Elmondása szerint meg fogja
keresni a városvezetést abban a kérdésben, hogy az intézmény fenntartási, működtetési költsége hogyan fog megoszlani az önkormányzat és az egyház között. Barabás
Hunorné jelzése szerint április hónapban be fog jelentkezni a városvezetéshez és kezdeményezni fog egy egyeztetést a gimnázium jövőjét, finanszírozását illetően. Reméli
ezen az egyeztetésen olyan egyezség születik a felek között, ami egyaránt szolgálja az
iskola és a város érdekeit.

421. oldal

Toldi Balázs alpolgármester hozzáfűzte az igazgató úr által jelzett problémák fontosak a gimnázium működtetése során, melyek közül vannak olyanok, amiket nem biztos, hogy célszerű lenne az átadás-átvétel előtt megoldani.
Tóth Ferenc reagálva elmondta, vannak olyan munkálatok, melyek csak tanítási időn
kívül végezhetőek ezért a nyár közeledtével időszerűnek tartotta, hogy jelezze azokat
az önkormányzat felé. Kérte, hogy lehetőség szerint történjen egy olyan intézményi
bejárás, melynek során felállítanának egy prioritást az elvégzendő munkákról és azok
beütemezésre is kerülnének.
Várfi András polgármester ígéretet tett a helyszíni bejárásra.
16. Napirendi pont
2013. évi közbeszerzési terv 3. sz. utólagos módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, 2013. év végén a szennyvíztelep rekonstrukcióval kapcsolatban szolgáltatás - CBA újraszámolása tárgyban - közbeszerzésére került sor. 2013. szeptember 3-án kértünk ajánlatot a CBA újraszámolás közbeszerzési szakértő tevékenység lefolytatására, mely szerződést szeptember 20-án írta
alá a nyertes All-Ready Kft. A közbeszerzési eljárás végül Kbt. 122/A. § alapján került
lefolytatásra, megindítása 2013.11.20-án, a nyertessel (PI Aqua Kft) szerződéskötés
2014.01.21-én történt meg.
Ezek miatt szükséges a 2013. évi közbeszerzési terv utólagos módosítása, mely által
egy tétellel bővülne a tavalyi terv.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a közbeszerzési terv
3. sz. módosításának jóváhagyását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. éves közbeszerzési terv 3. sz. módosítását (egységes szerkezetbe foglalva) jóváhagyja, az alábbiak
szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013 évi közbeszerzési terve – 3. sz.
módosítás
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2013.
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1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.
2)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
3)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1./A-112011-0010
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
73.305.664,- Ft (72.892.594 Ft)
DAOP Pályázat támogatás 90%
Saját erő 10% a költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013.
Építési beruházás
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/0911-2011-0055 jelű projekttel kapcsolatos
építési munkálatok kivitelezése
Nemzeti
Nyílt
733.294.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9%
saját erő
2013.
2013.
Árubeszerzés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/0911-2011-0055 jelű projekttel kapcsolatos
munkagép beszerzés
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélkül indított
tárgyalásos eljárás
11.974.000.- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 %
saját erő
2013.
2013.
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4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

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

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.
5)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

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

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

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

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Árubeszerzés
Villamos energia 2014.
Nemzeti
Nyílt
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
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7.
8.
8)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2013.
2014. év

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9)
1.
2.

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

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

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Szolgáltatás megrendelés
Vállalkozási szerződés az ALFÖLDVÍZ Zrt.
által üzemeltetett Gyomaendrőd Város
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon
több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált közművagyon adatbázisának felállítására,
valamint felújítási és pótlási terv elkészítésére
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
24.900.000.- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9%
saját erő
2013.
2013-2014. év

Gyomaendrőd, ….…………………………..
…………………………..
…………………………..
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testület egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot a módosított terv
közzétételére a Kbt. 31. §-ának megfelelően.
Határidő: 2014. március 28.
Felelős: Várfi András polgármester
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17. Napirendi pont
2014. évi közbeszerzési terv
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat minden év március 31.
napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott
költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit.
2014. évben az értékhatárok az előterjesztésben szereplő táblázatban foglaltak szerint
alakulnak.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a terv elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja az alábbiak szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
35.000.000 M Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2014. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2014-2015 év
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2015. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. III. negyedév
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

2015. év

Építési beruházás
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a
Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok
infrastruktúrájának fejlesztése valamint
pótmunkáinak elvégzése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
20.391.724 Ft
Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési
rendeletben
biztosítva):
11.977.489 Ft
2014. I. félév
2014. május - november

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
4/2014 (I. 31.) BM rendelet alapján Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
28.800.824 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás:
21.600.617 Ft, önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 7.200.207 Ft
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

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

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

Építési beruházás
Útépítés, útfelújítás Gyomaendrődön
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
35.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. I. félév
2014. II. félév

6)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

Építési beruházás
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2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
336.483.836 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007
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3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)

Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
36.104.149 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
59.225.094 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
118.369.376 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10% önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Szolgáltatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.118.750 Ft
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6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10% önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

Gyomaendrőd, 2014. március 28.
………………………………………..
Várfi András
Polgármester

………………………………………..
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
18. Napirendi pont
2014. évi vízterhelési díjak elfogadása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátóinak az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem
csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket, továbbá meghatározásra
került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az Alföldvíz Zrt-t.
Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra. Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette, mely díj megállapításával kapcsolatban az önkormányzatnak csak egyetértési joga van.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a 2014 évben alkalmazandó díjak tudomásul vételét a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2014-es vízterhelési díjakról szóló tájékoztatót az alábbiak
szerint tudomásul veszi:
Vízterhelési díjak 2014. április 1-től.
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2014-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

3,00
3,00
4,50
6,80

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19. Napirendi pont
2014.évi útkarbantartási terv elfogadása
Betkó József a Városfenntartási bizottság elnöke az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint az önkormányzati utak kezelője elkészítette a 2013.
évről szóló útkezelői beszámolóját és a 2014 évre vonatkozó útjavítási, útépítési tervét. A kezelő, a Városüzemeltetési osztály, valamint az elmúlt időszakban beérkezett
lakossági, vagy egyesületi bejelentések alapján került kidolgozásra. A 2014. évi költségvetésben 31.795 eFt útfenntartásra és 13.000 eFt útépítésre került elkülönítésre. A
tervben szereplő műszaki tartalom megvalósításának költsége lényeges meghaladja a
keretösszeget, így a jelen beterjesztésben szereplő műszaki tartalom leginkább egy
helyzet feltárás, mely alapján a Képviselő-testület meghatározhatja az általa legmegfelelőbbnek tartott műszaki tartalmat.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az útkezelői beszámoló elfogadását, továbbá javasolja, hogy a 2014. áprilisi bizottsági ülésre a képviselők terjesszék be az út,
kerékpárút és járda karbantartási és felújítási javaslataikat.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat,
amely szerint az 1. döntési javaslat a beszámoló elfogadásáról, míg a 2. döntési javaslatban felkérik a testület tagjait, hogy javaslataikat 2014. április 7-ig nyújtsák be a városüzemeltetési osztályra, melyből készül egy előterjesztés és arról fognak dönteni az
áprilisi ülésen.
Kérte a képviselőket külön-külön szavazzanak a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület az 1. döntési javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi útfenntartási munkálatokról szóló beszámolót.
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Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület a 2. döntési javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy a 2014. évi út, kerékpárút és járda karbantartási és felújítási javaslataikat 2014. április 7-ig nyújtsák be a Városüzemeltetési
osztályra.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Külterület belvíz elvezető Vízügyi Igazgatóság részére történő esetleges átadásáról döntés
Betkó József elmondta, a 2014. január 1-én hatályba lépett az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvény a vizek kártételei elleni védekezést
és a mezőgazdaság számára igen fontos öntözést állami feladatkörbe sorolta át. Ezáltal megszüntette a vízgazdálkodási társulatok vagyonkezelési és üzemeltetési szerepkörét, továbbá megnyitotta annak a lehetőségét, hogy az egyes önkormányzatok a
tulajdonukban lévő öntöző, és/vagy belvízelvezető csatornák kezelését felajánlja a
működési terület szerinti vízügyi igazgatóság számára, jelen esetben a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság számára. Az önkormányzat tulajdonában álló csatornákról általánosan elmondható, hogy rendkívüli módon elhanyagoltak, rajtuk karbantartást szinte
kizárólag csak a csatornával érintett ingatlan tulajdonosok végeznek. Az önkormányzat érdemi fenntartási munkát nem tud rajtuk végezni. A csatornák megtartásából
jelenleg sem gazdasági sem egyéb haszon nem származik.
Ha a vízügyi igazgatási szerv szakmai ellenőrzés eredményeképpen megállapítja,
hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben
betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna tulajdonosával - az üzemeltetési és
fenntartási feladatok átvállalásáról - ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
A vízügyi hatóság a vízügyi igazgatási szervet üzemeltetőnek és fenntartónak akkor
jelöli ki, ha megállapítja, hogy az adott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben
vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, és a vízfolyás, csatorna elhanyagolt
állapota akadályozza az öntözővíz-továbbítást vagy belvízhelyzet kialakulását idézheti
elő.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy éljen a csapadékcsatorna kezelési
jog átadásának lehetőségével.

432. oldal

Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, hogy az Öregszőlőbe vezető
kerékpárút melletti csatorna jelenleg kinek a felügyelete alá tartozik.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Magyar Állam tulajdonában áll, és
a Magyar Közútkezelő Kht. kezelésében. Fenntartási munkákat általában csak belvíz
esetén szoktak rajta végezni vagy az önkormányzat közmunka program keretében,
vagy a csatornával érintett ingatlan tulajdonosa.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat, majd kérte a képviselőket azokról külön-külön szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1)
bekezdésében fogalt csapadékcsatorna kezelési jog átadásának lehetőségével él.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdése alapján felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló alábbi hrsz-ú külterületi belvízelvezetést csatornákat és árkokat a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) számára, továbbá felhatalmazza Várfi András polgármestert a felajánlás teljes körű lebonyolítására.
Átadandó külterületi csatornák és árkok listája










0101/2
0264/6
0322
0325/4
0336/1
0335
0339
0351
0353

433. oldal






















































0361
0364
0369/1
0370/1
0370/2
0371/13
0395
0397/2
0400
0403/4
0405/5
0419
0425
0426
0430
0433/19
0433/20
0433/44
0441/2
0447/23
0454/5
0456/19
0457/3
0461/4
0462
0464/5
0468/10
0474/12
0470/11
0470/8
0474/13
0474/17
0474/20
0474/22
0474/30
0478/1
0478/2
0759/3
0960/13
0966/7
0977/7
0981/9
0981/10
0981/12
0984/9
0990/12
0992/3
0994/11
0994/13
0994/14
0996/6
0996/8
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0996/10
0996/12
0996/13
0998/2
0998/4
01002/2
01004/3
01004/4
01009/6
01034/5
01034/15
01044
01047
01063
01067
01073/5
01073/7
01073/8
01073/10
01077/1
01077/3
01077/5
01077/6
01077/8
01080/1
01080/3
01080/5
01080/7
01080/8
01080/9
01085/4
01087/4
01089/3
01103
01113
01114
01134/2
01137/11
01172
01227/1
01227/3
01229
01235
01269/14
01274
01286/17
01326/4
01326/6
01337/4
01339/5
01346
01362/1
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01369/12
01478
01483
01484
01490
01496
01498/4
01498/5
01498/9
01579
01596/2
01600/2
01624
01628/4
02006
02009/18
02010
02017
02022/57
02024/13
02029
02030/5
02163
02183
02209/1
02218
02223
02227/8
02240/10
02241
02284/15
02244/6
02246/2
02249/1
02249/3
02249/4
02255/1
02279/10
02282
02284/13
02285
02284/16
02244/4
02294/4
02287/6
02289/3
02291/2
02293/2
02294/2
02294/3
02297/6
02298/3
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02298/4
02301/3
02302/2
02302/3
02305/7
02305/8
02305/9
02307/1
02310/2
02313/5
02349
02351/1
02351/2
02365/14
02370
02378/14
02380/3
02383/2
02385
02388/1
02391
02392/2
02393
02398/4
02423/1
02431
02443/2
02445
02459/4
02468
02474
02483
02485
02491
02494
02496/1
02496/2
02500
02501/3
02504
02510/2
02512
02514
02520/1
02520/2
02521/6
02527
02531
02540
02543/2
02549
02560/2
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02569/2
02589
02590/8
02591
02601
02615
02619
02622
02629/33
02660
02684/2
02691/8
02696
02697
02712/15
02729/9
02740
02750/2
02753/2
02753/3
02754/4
02755/2
02755/3
02755/4
02756/8
02756/10
02769/8
02771/10
02774/12
02776/5
02776/6
02780
02784
02790/47
02826
02827/2
02844
02857/12
0319/1
0402
0728/1
0759/1
0984/13
0989/1
0989/3
01005
01007/4
01009/5
01179
01263
01268
01279
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01497
01589
02228/2
02233/10
02274/2
02274/4
02274/5
02274/7
02275
02279/3
02279/4
02279/6
02279/7
02279/9
02279/13
02284/18
02287/4
02297/2
02297/3
02297/4
02297/6
02313/6
02398/3
02585
02613
02626/4
02656
02667/9
02684/2
02691/8
02693/5
02752
02754/1
02754/3
02827/1
02759
02756/10

Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Belvíz III. beruházáshoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás és a közbeszerzési szabályzat módosítása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a projekt végrehajtása során ismételten
szükségessé válik a konzorciumi megállapodás módosítása. A tagönkormányzatok
adataiban van változás, továbbá a pótmunkák miatt a támogatási összeg és az önerő
mértékek is változtak, közbeszerzési feladatok, hatáskörök pontosítását a szabályzat
tartalma szerint át kell vezetni. Továbbá a műszaki ellenőrt a gesztor önkormányzat
választja ki, így emiatt is szükséges a szabályzat módosítása.
439. oldal

A Pénzügyi bizottság javasolja a módosítás elfogadását.
Toldi Balázs alpolgármester lakossági kérdést tolmácsolt, miszerint a Hantoskerti
holtág kotrásából kinyert iszap hol kerül elhelyezésre, mi lesz a sorsa.
Pardi László osztályvezető tájékoztatásul elmondta, mindkét holtágon folynak a
munkálatok. A Hantoskerti holtágon tegnap kezdődött el az iszap kitermelése, ami a
Torzsázs melletti zagytározóba kerül elhelyezésre. Volt egy átmeneti megoldás, ami
egy új zagytározó kialakítását jelenti, ami a Hármas –Körös és a Polgárvédelmi bázis
között lévő többségében önkormányzati területen kerülne kialakításra. A többi tulajdonossal mostanra sikerült megegyezni, a kivitelező elkészítette erre az engedélyezési
tervdokumentációt, amit benyújtottak az engedélyező hatóság felé, aki eldönti, hogy
a zagytározó kialakítható-e ezekkel a paraméterekkel.
A Csókási holtágon is folynak a munkálatok megváltozott műszaki tartalom mellett,
amit jeleztek az irányító hatóságnak.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, ki az engedélyező hatóság.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság.
Poharelec László képviselő kérte, hogy a holtágakon a biztonságra majd figyeljenek
oda, mert a kerítések megbontásával olyan személyek is felbukkantak, akiknek ott
nincs keresni valójuk.
Sok lakos felvetette, hogy a Fűzfás zugi holtág másik részén miért nem került sor az
iszapkotrásra. Továbbá furcsának találják, hogy az aluljáró építésből kitermelt föld egy
része a Füzfás zugba lesz hordva.
Pardi László osztályvezető reagálva elmondta, a megnyitott partszakaszon minden
éjjel van őrzés. A Fűzfás zugban a holtág sarkán volt egy lapos terület, amit a nádas
miatt nem nagyon lehetett használni, ezért ott egy síkfelületet szeretnének kialakítani,
amit az odajáró horgászok parkolóként tudnának használni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, mikor tervezik értesíteni a lakosokat arról,
hogy a zagytározót a fent említett helyre tervezik kialakítani. A lakosok nem mindegyike nézi jó szemmel ennek a zagytározónak a kialakítását, nem tudnak erről, nem
kaptak erről értesítést, és hogy van-e erre engedélye a kivitelezőnek.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, semmi nem történik engedélyek beszerzése nélkül. Az érintett területen hamarosan össze fog hívni egy lakossági fórumot és
tájékoztatni fogja a lakosságot.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
440. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt megvalósítására létrehozott konzorcium közbeszerzési
szabályzatát az alábbiak szerint elfogadja:
Közbeszerzési Szabályzat
együttes közbeszerzési eljárások lefolytatására „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt megvalósítására létrehozott
konzorcium részére
Preambulum
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programja keretében elnyert
Európai Uniós támogatással megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért." projekt megvalósítására az érintett Békés megyei települések konzorciumi
megállapodást kötöttek. A projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési
eljárások lefolytatása érdekében, a Konzorcium a közpénzek ésszerű felhasználása
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a lentiekben meghatározott együttes ajánlatkérők (a továbbiakban: Konzorcium Tagjai)
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségüknek eleget téve a következő szabályzatot alkotják:
Értelmező rendelkezések
Ajánlatkérő Konzorcium Tagjai:
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Székhely: Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15343006 8411 321 04
Adószám: 15343006-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: ERSTE Bank Rt. Számlaszám: 11998707- 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Székhely: Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149-8411-321-04
Adószám: 15725149-2-04

441. oldal

Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733003-15343666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Székhely: Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -1534373800000000
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733003-15346676-00000000
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Székhely: Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15343611

Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Székhely: Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733034-15344313

442. oldal

Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Székhely: Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Székhely: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Számlaszám: 10402142-49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Székhely: Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307 2 04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Székhely: Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bárányi István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Székhely: Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 1 5725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Székhely: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 – 8411 – 321 – 04
Adószám: 15725132-2-04
443. oldal

Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175-15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27
Székhely: Szarvas, Szabadság utca 25-27
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. Számlaszám:
10402142 – 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő út 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424-8411-321-04
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Garay Rita polgármester Számlavezető pénzintézet
neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Székhely: Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15347196
Kötelezettségvállaló: a Konzorcium Tagjai aláírásra jogosult képviselői
Közbeszerzési eljárás megindítására jogosult szervezet: Kondoros Város Önkormányzata, mint a Konzorcium vezetője.
Döntéshozó: Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium
Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület.
Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében
Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület.
Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazoló személy:
Ha az eljárásban szerződés alapján megbízott lebonyolító vesz részt, annak a képviselője, egyébként a Konzorcium vezetője.
1. A szabályzat hatálya
444. oldal

Jelen szabályzat tárgyi hatálya az együttes ajánlatkérők által a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért." projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásokra
terjed ki.
Jelen szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban létrehozott bírálóbizottság tagjaira, az eljárásban közreműködő közbeszerzési bonyolítóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a felkért szakértőkre, a döntéshozó testületre, a kötelezettségvállalókra terjed ki.
2. A közbeszerzés megindítása előtt előzetesen vizsgálandó kérdések
2.1 A közbeszerzési eljárásokban a becsült érték meghatározására Konzorcium vezetőjének képviselője jogosult. A közbeszerzési eljárásokat a becsült értékre tekintettel
irányadó eljárásokra vonatkozó szabályok alapján kell lefolytatni.
3. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek
3.1 A szabályzatban meghatározott célok érvényesülésének biztosítására, valamint a
közbeszerzési eljárások előkészítésére, lefolytatására, az ajánlatok elbírálására az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint jár el.
3.2 A bírálóbizottság munkáját a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott szervezet (a továbbiakban: bonyolító) által delegált hivatalos közbeszerzési tanácsadó
segíti. Feladata a jogszerűség biztosítása a közbeszerzési eljárás során.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatokat a közbeszerzési törvényben, végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelően és az ajánlatkérő igényeinek szem
előtt tartásával köteles végezni.
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak
fenn a Kbt. 24. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak írásban kell ún. összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.
4. A bírálóbizottság feladatai
4.1 A bírálóbizottság feladatait az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások
esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint végzi.
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4.2 A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozó testületet. Az írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok öszszehasonlítására vonatkozó adatokat, (az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén valamennyi részszempont vonatkozásában), az eljárást megindító felhívásban meghatározott pontozási rendszer alkalmazása során adott pontszámokat,
illetve az egyes pontszámokra vonatkozó részletes szakmai indokokat.
Az írásbeli szakvéleményben a bírálóbizottság, döntési javaslatot tesz továbbá a nyertes ajánlattevőre, illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő személyének meghatározására.
4.3 A bírálóbizottság az írásbeli szakvélemény készítésével egyidejűleg a döntéshozatalt megelőzően az utolsó ülésről jegyzőkönyvet készít, amelynek mellékletét képezik
a bírálóbizottsági tagok indokolással ellátott, aláírt bírálati lapjai.
5. Döntéshozatal
A közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést az eljárás tárgya szerinti Döntéshozó hozza meg. Ennek érdekében a bírálóbizottság, valamint a bonyolító képviseletében eljáró személy az írásbeli szakvéleményt terjeszti a Döntéshozó elé, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a kivitelezéssel érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig Kondoros Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület hozza.
6. Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
A közbeszerzési eljárás eredményéről a döntésnek megfelelően a bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbízott lebonyolító, úgy a lebonyolító tájékoztatja az ajánlattevőket az összegezés ajánlattevők részére való megküldésével.
Az ajánlatkérő nevében a lebonyolító az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb annak kihirdetésétől számított 10 munkanapon belül köteles a külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészíteni, és hirdetményben közzétenni.
A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételével zárul.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, vagy az azt lezáró döntéssel szemben jogorvoslattal élnek, úgy a lebonyolító köteles a Döntőbizottsági eljárás során szakmai
segítséget nyújtani.
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7. A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó belső felelősségi rend szabályai
7.1. Közbeszerzési eljárás megindítása:
A közbeszerzési eljárás megindítására építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a kivitelezéssel érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig Kondoros Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület jogosult és felelősséggel tartozik azért, hogy:
a közbeszerzések során ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el.
a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet
biztosításával kerüljön sor,
a közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor,
az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazza az ajánlatkérő.
Bírálóbizottság:
A bizottság elnökének és tagjainak feladatát és felelősségét építési beruházás tárgyú
közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzata, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
határozza meg.
Döntéshozatal:
Az eljárást lezáró döntést a közbeszerzés tárgya szerint érintett Döntéshozó hozza
meg.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás:
A bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbízott lebonyolító, úgy a lebonyolító felelőssége az eljárásban rögzített határidő betartásával a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére való megküldése.
Egyéb:
A Kötelezettségvállaló hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások szabályszerű
lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás
tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő energetikai szakértő, közbeszerzési tanácsadó, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért lebonyolító, az általa
konkrét közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog általános szabályai
alapján felel.
8. Közbeszerzési Szabályzat hatálya
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8.1 Jelen szabályzat minden Konzorziumi Tag képviselője által történt aláírásának
napján lép hatályba és egyúttal 2009. december 22. napján elfogadott Közbeszerzési
Szabályzat hatályát veszti.
8.2 A szabályzat legkésőbb a legutolsó közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló hirdetmény megjelenésekor, illetve a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásakor veszti hatályát.
8.3 Jelen szabályzatot a Konzorcium 2014. …………….. … napján megtárgyalta és jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor polgármester

Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Simon István Tamás polgármester

Okány Község Önkormányzata
Fekete Zoltán polgármester

Geszt Község Önkormányzata
Fábián Zsuzsanna polgármester

Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Dr. Bárányi István polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András polgármester

Sarkad Város Önkormányzata
Bende Róbert polgármester

Kondoros Város Önkormányzata
Dankó Béla polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bakucz Péter polgármester

Kötegyán Község Önkormányzata
Nemes János polgármester

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester

Kunágota Község Önkormányzata
Pápai Zoltán polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita polgármester

Méhkerék Község Önkormányzata
Tát Margit polgármester

Újszalonta Község Önkormányzata
Jova Tibor polgármester

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása
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belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projekt lebonyolítása miatt a konzorcium vezető részére 0,05 %-os működési hozzájárulást elfogad, mely Gyomaendrőd tekintetében bruttó
141.454 Ft. A bruttó 141.454 Ft összegű működési hozzájárulást a
2014. évi költségvetésben a projekt megvalósítására elkülönített forrás terhére biztosítja.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és
a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projekt lebonyolítására létrehozott
konzorcium konzorciumi megállapodásának módosítását az alábbi egységes szerkezetben elfogadja.
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
3. számú módosítása
1. Preambulum
A 2. pontban szereplő felek által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának „Környezeti értékeink védelme környezetbiztonsága” tárgyú pályázati felhívására DAOP5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (korábban: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) (továbbiakban Támogató) a
2008. augusztus 6-án kelt, K-2008-DAOP-5.2.1/D-0003889 iktatószámú támogató
levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a
továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Konzorcium Tagjai 2014. március 5-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak,
hogy közös megegyezéssel a megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
(továbbiakban Megállapodás) egybeszerkesztett formában módosítják.
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A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Törzsszám: 725064
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11998707 - 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Törzsszám: 725141
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003 - 15725149
Geszt Község Önkormányzata
Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Törzsszám: 343732
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Törzsszám: 343611
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Törzsszám: 344311
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034 - 15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Törzsszám: 343765
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 - 15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
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Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Törzsszám: 725394
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008
Okány Község Önkormányzata
Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Törzsszám: 725305
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Törzsszám: 725471
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Törzsszám: 725163
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Törzsszám: 725130
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Törzsszám: 725426
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Törzsszám: 347192
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009. február 23–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium
vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
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3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási
szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a
Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

A feladatra jutó A feladatra jutó
Tag neve
Feladat
elszámolható
támogatás öszköltség összege szege
Békés
Város Vízjogi létesítési engedélyes 189 234 202
160 849 072
Önkormányzata tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselői-
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2.

3.

vel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Doboz Nagy- Együttműködés a műszaki leközség Önkor- bonyolítást és a kivitelezést 77 840 459
mányzata
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
Geszt Község a munkaterületek átadásában.
54 250 723
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
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66 164 390

46 113 115

4.

5.

6.

költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Gyomaendrőd Együttműködés a műszaki leVáros Önkor- bonyolítást és a kivitelezést 282 908 276
mányzata
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Kondoros Vá- Együttműködés a műszaki leros
Önkor- bonyolítást és a kivitelezést 96 647 446
mányzata
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Kötegyán Köz- Vízjogi létesítési engedélyes
78 574 215
ség
Önkor- tervek biztosítása
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240 472 035

82 150 329

66 788 083

mányzata

7.

8.

A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Kunágota Köz- Együttműködés a műszaki leség
Önkor- bonyolítást és a kivitelezést 160 312 954
mányzata
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Méhkerék Köz- Vízjogi létesítési engedélyes
90 430 103
ség
Önkor- tervek biztosítása
mányzata
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
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136 266 011

76 865 588

a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Mezőberény
Együttműködés a műszaki le9. Város Önkor- bonyolítást és a kivitelezést 305 713 083
mányzata
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Okány
Vízjogi létesítési engedélyes
10.
137 319 417
Község
Ön- tervek biztosítása
kormányzata A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
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259 856 121

116 721 504

megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Pusztaföldvár Együttműködés a műszaki le11. Község
Ön- bonyolítást és a kivitelezést 80 961 538
kormányzata végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
Sarkad
a munkaterületek átadásában.
12. Város Önkor- Együttműködés a műszaki le- 219 246 737
mányzata
bonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapí-
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68 817 307

186 359 726

tott 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Sarkadkeresztúr Együttműködés a műszaki le13. Község
Ön- bonyolítást és a kivitelezést 51 147 555
kormányzata végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Szarvas Város Együttműködés a műszaki le14.
397 972 947
Önkormányzata bonyolítást és a kivitelezést
végző szervezetek képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási
költsége arányában megállapított 15% mértékű önerő biztosítása

460. oldal

43 475 422

338 277 005

Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Tótkomlós
15. Város
212 819 984
Ön- Együttműködés a műszaki le- 250 376 452
bonyolítást
és
a
kivitelezést
kormányzata
végző szervezetek képviselőivel
a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított
15% mértékű önerő biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes
tervek biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetése és 15 éves fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás
és nyilvánosság biztosításában,
a munkaterületek átadásában.
Újszalonta
Együttműködés a műszaki le16. Község Ön56 191 266
47 762 576
bonyolítást
és
a
kivitelezést
kormányzata
végző szervezetek képviselőivel
a munkálatok ütemezett megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében megvalósuló létesítmények összes beruházási költsége arányában megállapított
15% mértékű önerő biztosítása
Összesen:
2 529 127 373
2 149 758 267
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés településekre jutó összegével
megnövelve a fenti táblázat szerint módosul.
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3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

Tag neve
Elszámolható költség
Békés
Város
189 234 202 Ft
Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkor- 77 840 459 Ft
mányzata
Geszt Község
54 250 723 Ft
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város Önkor- 282 908 276 Ft
mányzata
Kondoros Város
Önkor- 96 647 446 Ft
mányzata
Kötegyán Község
Önkor- 78 574 215 Ft
mányzata
Kunágota Község
Önkor- 160 312 954 Ft
mányzata
Méhkerék Község
Önkor- 90 430 103 Ft
mányzata
Mezőberény
Város Önkor- 305 713 083 Ft
mányzata
Okány Község
137 319 417 Ft
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
Ön- 80 961 538 Ft
kormányzata
Sarkad
Város
219 246 737 Ft
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
Község
Ön- 51 147 555 Ft
kormányzata
Szarvas Város
397 972 947 Ft
Önkormányzata
Tótkomlós Vá250 376 452 Ft
ros
Önkor-
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Támogatási összeg
160 849 072 Ft

66 164 390 Ft

46 113 115 Ft

240 472 035 Ft

82 150 329 Ft

66 788 083 Ft

136 266 011 Ft

76 865 588 Ft

259 856 121 Ft

116 721 504 Ft

68 817 307 Ft

186 359 726 Ft

43 475 422 Ft

338 277 005 Ft
212 819 984 Ft

mányzata
16. Újszalonta Község
Önkor- 56 191 266 Ft
mányzata
Összesen
2 529 127 373 Ft

47 762 576 Ft
2 149 758 267 Ft

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés településekre jutó összegével
megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. A 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés teljes összege 331.359.175 Ft,
melynek 15%-át, összesen 49.703.876 Ft-ot a településeknek önerőként szükséges
vállalniuk.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 15 %-akát képezik, az
alábbi megoszlásban:
Tag neve
önrész formája önrész összege
részesedése a projekt
elszámolható költségéhez képest (%)
1.
Békés Város Önkorpénzbeli
28 385 130 Ft
1,1223%
mányzata
2.
Doboz
Nagyközség
pénzbeli
11 676 069 Ft
0,4617%
Önkormányzata
3.
Geszt Község Önkorpénzbeli
8 137 608 Ft
0,3218%
mányzata
4.
Gyomaendrőd Város
pénzbeli
42 436 241 Ft
1,6779%
Önkormányzata
5.
Kondoros Város Önpénzbeli
14 497 117 Ft
0,5732%
kormányzata
6.
Kötegyán Község Önpénzbeli
11 786 132 Ft
0,4660%
kormányzata
7.
Kunágota Község Önpénzbeli
24 046 943 Ft
0,9508%
kormányzata
8.
Méhkerék Község Önpénzbeli
13 564 515 Ft
0,5363%
kormányzata
9.
Mezőberény
Város
pénzbeli
45 856 962 Ft
1,8132%
Önkormányzata
10. Okány Község Önpénzbeli
20 597 913 Ft
0,8143%
kormányzata
11. Pusztaföldvár Község
pénzbeli
12 144 231 Ft
0,4802%
Önkormányzata
12. Sarkad Város Önkorpénzbeli
32 887 011 Ft
1,3003%
mányzata
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13.
14.
15.

Sarkadkeresztúr Közpénzbeli
ség Önkormányzata
Szarvas Város Önkorpénzbeli
mányzata
Tótkomlós Város Önpénzbeli
kormányzata

7 672 133 Ft

0,3034%

59 695 942 Ft

2,3603%

37 556 468 Ft

1,4850%

8 428 690 Ft

0,3333%

16.
Újszalonta
Község
pénzbeli
Önkormányzata
Összesen

379 369 106 Ft

15%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt
előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és
küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le
nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét
megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat.
A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2.
pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni,
illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló
dokumentumokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
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Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli
el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely
Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják:
Tag neve
Biztosíték formája
Biztosíték értéke
Békés Város Ön- biztosítékadásra nem kötelezett
1.
nem releváns
kormányzata
Doboz Nagyköz- biztosítékadásra nem kötelezett
2.
nem releváns
ség Önkormányzata
Geszt Község Ön- biztosítékadásra nem kötelezett
3.
nem releváns
kormányzata
Gyomaendrőd
biztosítékadásra nem kötelezett
4.
nem releváns
Város
Önkormányzata
Kondoros Város biztosítékadásra nem kötelezett
5.
nem releváns
Önkormányzata
Kötegyán Község biztosítékadásra nem kötelezett
6.
nem releváns
Önkormányzata
Kunágota Község biztosítékadásra nem kötelezett
7.
nem releváns
Önkormányzata
Méhkerék Község biztosítékadásra nem kötelezett
8.
nem releváns
Önkormányzata
Mezőberény Vá- biztosítékadásra nem kötelezett
9.
nem releváns
ros Önkormányzata
Okány
Község biztosítékadásra nem kötelezett
10.
nem releváns
Önkormányzata
Pusztaföldvár
biztosítékadásra nem kötelezett
11. Község
nem releváns
Önkormányzata
Sarkad Város Ön- biztosítékadásra nem kötelezett
12.
nem releváns
kormányzata
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13.

14.
15.
16.

Sarkadkeresztúr biztosítékadásra nem kötelezett
Község
Önkormányzata
Szarvas Város Ön- biztosítékadásra nem kötelezett
kormányzata
Tótkomlós Város biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Újszalonta Község biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata

nem releváns

nem releváns
nem releváns
nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban
kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és
telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását
követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók és/vagy települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket.
A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
A települési vezetők (polgármester és alpolgármester) képviselik a települést a Konzorciumi ülés során. A Tagok részéről más személyek részvétele lehetséges, azonban
szavazati joggal meghatalmazás esetén sem rendelkeznek. A települések vezetőit a
települési képviselő testület hatalmazza fel döntésével, személyi változás esetén 15
munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium Tagjai
50%+1 fő igen szavazata alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.
A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek adott, a Vezető által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges minden információt és dokumentumot a Konzorcium
Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld meg a települések részére, így azokat
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aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem sikeres, a Konzorcium
személyesen dönt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről,
illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
8. A tagság megszűnése
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül viszszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a
támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező
érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes
használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó
támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles vállalni a Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi
fedezetét, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó önerő és már kifizetett vagy köte467. oldal

lezettségként vállalt támogatás megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen szerződések díja arányosan nem csökken.
10. A Tagok egyéb megállapodásai
10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a megfelelő kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR kommunikációs és könyvvizsgálói feladatok ellátását
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet látja el, a Konzorcium hatályos közbeszerzési szabályzatában rögzítettek szerint.
A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a kiválasztott kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és felelős a kivitelezés határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés előrehaladásáról a Tag folyamatosan
tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az érintett partnereket (menedzsment, műszaki ellenőrzés). A kivitelezés megvalósítása során az érintett partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk képviselt szakmai javaslatokat megvizsgálja, e mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól érkező
állásfoglalkásoknak megfelelően jár el.
10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag települési önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a Projekt teljes költségét, a támogatás
összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti megoszlását a Támogatási Szerződés tartalmazza.
10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a
konzorciumban Tagként résztvevő települési önkormányzatok pénzeszköz átadásátvételi megállapodást kötnek a Vezető Kondoros Város Önkormányzatával. A megállapodások célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, szolgáltatásokra eső önerő a
kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének időpontja előtt a projekt elkülönített
bankszámláján rendelkezésre álljon.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadásátvételi megállapodásnak megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát,
valamint az érintett Taggal történő eredménytelen egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a továbbiakban nem tekinthető, a rá eső támogatás
lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
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10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető részére Működési Hozzájárulást kötelesek fizetni a támogatáshoz mérten, illetőleg a beruházási költséggel
arányosan 0,05%-os mértékben, melyet 2014. május 15-ig kötelesek rendezni a Konzorciumvezető felé, az alábbi megbontásban.
Békés Város Önkormányzata
94.617 Ft
Doboz Nagyközség Önkormányzata
38.920 Ft
Geszt Község Önkormányzata
27.126 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
141.454 Ft
Kondoros Város Önkormányzata
48.324 Ft
Kötegyán Község Önkormányzata
39.287 Ft
Kunágota Község Önkormányzata
80.157 Ft
Méhkerék Község Önkormányzata
45.215 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata
152.857 Ft
Okány Község Önkormányzata
68.660 Ft
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
40.481 Ft
Sarkad Város Önkormányzata
109.624 Ft
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
25.574Ft
Szarvas Város Önkormányzata
198.987 Ft
Tótkomlós Város Önkormányzata
125.188 Ft
Újszalonta Község Önkormányzata
28.096 Ft
Konzorcium vezető köteles a működési hozzájárulás felhasználásáról a projekt zárásakor tagok részére beszámolni.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás módosítás 23 oldalon és 20 db eredeti példányban készült.
A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Békéscsabai Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodás módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
A Konzorcium Vezetője
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
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Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Vári András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
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Bende Róbert
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014. február
26-ai módosítása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a társulás társulási tanácsa a február 26-i
ülésén elfogadta a társulási megállapodás újabb módosítását. A megállapodás módosítása az alábbi okok miatt vált szükségessé: a társulás "Változásbejelentés-Irat befogadás" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához. A kérelem elbírálásához jogszabályi előírások alapján szükséges az Igazgatóság által megküldött végzés rendelkező részében részletezett hiányok pótlása. Továbbá a megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése tartalmazza a KEOP-1.1.1/2F
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pályázat megvalósításához kapcsolódó átruházott hatáskörök jegyzékét. Az ebben a
részben hivatkozott jogszabályok változása ennek aktualizálását tette szükségessé.
A véleményező bizottságok egyhangúan javasolják a megállapodás módosításának
elfogadását.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. február 26-ai módosításait az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.02.26.
1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 15. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.”
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás főbb adatai:
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-327-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000”
2. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 16. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 17. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
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A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (kormányzati funkció,
megnevezése):
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
- szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése,
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
- közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
- térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési tevékenység.
4. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 18. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő
üzemeltetése, hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható kormányzati funkció:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.”
6. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése Átruházott hatáskörök
jegyzéke az alábbiak szerint változik:
„A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
1. sz. mellékletének kiegészítése
Átruházott hatáskörök jegyzéke
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Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos települések önkormányzatai a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005azonosítószámúpályázati projekt megvalósítását, és a
társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető szervezet létrehozását követően az
alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:
Feladat/Hatáskörök
Jogszabály
Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
2012. évi CLXXXV. tv. 33.-37.§
A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok betartatása
2012. évi CLXXXV. tv.41.-45. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályok betartatása
2012. évi CLXXXV. tv.46.-52. §
A közszolgáltatói szerződés felmondható
2012. évi CLXXXV. tv. 37. §
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén el kell járni
2012. évi CLXXXV. tv. 37./A §
A közszolgáltató ügyfélszolgálatára vonatkozó szabályok betartatása
2012. évi CLXXXV. tv.53. §
A hulladék jogellenes elhelyezésével illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok betartatása
2012. évi CLXXXV. tv.61. §
Területi hulladékgazdálkodási tervek és területi megelőzési programokra vonatkozó
rendelkezések betartatása
2012. évi CLXXXV. tv. 74.-78.§
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről betartása
438/2012. (XII.29.) Korm. r.
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyeztetéséről szóló rendelet betartatása
439/2012.(XII.29.) Korm. r.
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A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
440/2012.(XII.29.) Korm. r.
A csomagolási és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
442/2012.(XII.29.) Korm. r.”
Szarvas, 2014. február 26.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2014. február 26.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
2014-2015 évi gázbeszerzésre Bíráló Bizottság létrehozása
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a 2013. évi gyakorlatnak megfelelően a
2014-2015. gázévre közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az előkészítők a Bíráló Bizottság személyeire a következő javaslatot tették:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés): Nagy Sándor energetikus
A Pénzügyi bizottság javasolja a javasolt személyek elfogadását.
Várfi András polgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20142015. évi gázbeszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az
alábbiak szerint határozza meg:
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Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés): Nagy Sándor energetikus

Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
27. Napirendi pont
"Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése" c. pályázat kapcsán Bíráló Bizottság létrehozása
Várfi András polgármester felkérte Pardi László osztályvezetőt ismertesse az előterjesztést.
Pardi László elmondta, a hét elején értesültünk arról az örvendetes hírről, hogy az
iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése c. pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így megkezdhető a beruházás kivitelezése, mely közbeszerzés köteles, így
annak elindításához szükséges a Bíráló bizottság létrehozása. A bizottság tagjainak
javasolt személyek:
Jogi szakértelem: Dr. Timár Gyöngyi
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Műszaki szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter, és további Bíráló Bizottsági tagként javasoljuk Lehóczkiné Timár Irént.
Toldi Balázs alpolgármester javasolta a bizottság kiegészítését további egy fővel. Az
étkeztetésben szerzett tapasztalata alapján Poharelec László képviselőt is válasszák
meg a bizottság tagjává.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy a javasolt kiegészítéssel fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján "Iskolai közétkeztetés
színvonalának fejlesztése" c. pályázat megvalósítására létrehozandó
közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
- Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
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- Jogi szakértelem: Dr. Timár Gyöngyi
- Műszaki szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
- étkeztetési szakértelem: Poharelec László
- Lehóczkiné Timár Irén képviselő
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
28. Napirendi pont
Területszerzés csónak kikötő létesítéséhez
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület még 2011-ben hozott
határozatában elvi támogatását adta az önkormányzat tulajdonában lévő 0823/2 hrsz.ú és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből történő tulajdonszerzés útján létrejövő területen sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez. A 0822/5 hrsz.-ú
ingatlan területe 19 ha és 4403 m2, az ingatlanból a Csuvár Katalin tulajdoni része:
1679/12958. Ez a tulajdoni rész területre vetítve 2 ha és 5189 m2-t tesz ki. A döntés
meghozatalakor a képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen.
Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan előzetes tárgyalásokat folytasson az ingatlan magántulajdonban lévő területrész megszerzése érdekében, amely történhet adásvétellel vagy cserével is. Csuvár Katalin a tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja 2 millió Ft összegben.
A képviselő-testületnek most a terület megvásárlásáról kell dönteni. A kérdés az, akarnak-e csónakkikötőt vagy nem. Megér egy olyan befektetés, ami 8-10 év alatt megtérül még akkor is, ha csónakkikötőt nem létesítünk.
Toldi Balázs alpolgármester kiegészítésként elmondta, Székely Jánosnak nem úszóstégre van engedélye, hanem tervezett úszóműves kikötőhajó állomás létesítésére.
Poharelec László képviselő véleménye szerint ahhoz, hogy megvalósuljon ez az elképzelés, ahhoz nem kell nekünk területet venni. Miért kötelező most Csuvár Katalinnak 2
millió Ft-ot adni azért a területért. Székely Jánosnak egy m2 területe sincs, és már van
kikötője. Úgy ahogy ő kapott engedélyt az államtól, úgy mi is kaphatunk.
Hangsúlyozta, nincs a kikötő létesítése ellen, akár legyen egymás mellett három. Székely Jánosnak is adtak engedélyt anélkül, hogy nincs saját területe.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a tervek szerint a csónakkikötő nem a
mederben, hanem egy új meder ásásával létesülne az adott területen. Székely Jánosnak pedig mederhasználati engedélye van a Hármas Körös medrére.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a körös-kajak sport vezető sportág
Gyomaendrődön. Európai és világbajnokokat nevel. Mindig büszkén elmondjuk, hogy
a Hármas Körös partján fekszik a település, aminek a lehetőségét a turisztikában igen-
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igen ki kellene használni. A hozzászólásokból viszont az derül ki, hogy ehhez nem
akarjuk megadni a lehetőséget, feltételt.
Köszöntötte Gellai Imrét a Körös-Kajak Egyesület elnökét, és kérte, hogy mondja el,
miért lenne szükséges ezt a területet megvásárolni.
Gellai Imre elsőként néhány fotót mutatott körbe a képviselő-testületnek arról, hogyan nézett ki az terület akkor, amikor elkezdtek rajta dolgozni, és hogy néz ki most.
Nyilván valóan látható a különbség.
Amikor az egyesület tovább szeretet volna lépni a sportolók felkészítésének biztosításra, akkor kinézték maguknak ezt a területet, mert közel van az élővízhez. Az első
ütemben sikerült rendbe tenni, eltakarítani. Akkoriban a pályázati kiírások csak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztését tették lehetővé. Ezért született
egy megállapodás az önkormányzat és az egyesület között. A fejlesztések kiírásánál
minden esetben szempont, hogy a pályázó tulajdonában legyen az a terület, amit
fejleszteni akar. 2011-ben kezdődtek ezek a tárgyalások, és 2013-ban már ott tartottak, hogy a testület elvi hozzájárulását adta és pénzt is adott azoknak a terveknek az
elkészítéséhez, amelyek alapján kezdeményezni lehet bizonyos pályázatokat. Gyakorlatilag ettől kezdve az egyesület végezte a fejlesztéseket, azon a területen, ami a város tulajdona. Oda vittek 7 millió Ft-ot, eltakarították az ott lévő romokat, fejlesztettek. Ezt követően újra pályáztak, nyertek 37 millió Ft-ot, így tudják végezni a második
ütemet, amit ugyancsak a városnak tesznek. Az egyesület tagjai a szabadidejűkben
nem a saját hasznukat keresik, hanem próbálnak egy olyan értéket hozzáadni a város
sportéletéhez, amelyben jelentős mennyiségű pénzforrást tudnak generálni, és lehetőséget tudnak biztosítani nagyon sok embernek. Vízitúra állomás bekapcsolása lehetséges, össze lehet kapcsolni a vízi turizmust a kerékpár turizmussal, stb. A szabadidő hasznos eltöltését célzó összes sportot és időtöltést össze lehet kapcsolni ezzel.
Ezt célozná a mostani beruházás is, ami közel 40 millió Ft-os beruházás, újabb tárolót
építenének, amihez az önerőt nem a város adja, hanem a Körös Kajak. Gyakorlatilag
az egyesület ad 2 millió Ft-ot a városnak azért, hogy megcsinálhassa ezt a 40 millió
Ft-os beruházást, ami tulajdonjogilag is a városé. Amihez Önök, - számára értetetlen,
hogy milyen érdekekre hivatkozva, vagy milyen megfontolásból, de - nem akarják
biztosítani a területet. Át kellene értékelni a hozzáállásukat ebben a kérdésben, már
csak ezért is, mert a végleges kikötő megépítéséhez valószínűleg újabb területet kell
vásárolni a városnak. Arról nem is szólva, hogy a mostani 40 millió Ft-os beruházással
már nagyobb összeget tudnak vonzani, mert egy normális medres kikötő megépítése
200-300 millió Ft-ba kerül.
Erre nagyon jó esélyeik vannak, ugyanis már az elmúlt év decemberében tárgyaltak
azokkal a projekt fejlesztőkkel, akik a 2014-2020 közötti EU-s pénzek lehívásában
munkálkodnak. A Duna stratégia mellet az összes vízhez kapcsolódó, egészséget
megőrző fejlesztést támogatni fogják. Jó eséllyel tudnának pályázni ebben az időszakban újabb pénzekre, így meg tudják valósítani azokat a fejlesztéseket, melyeket
2011-ben megálmodtak.
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Poharelec László képviselő megkérdezte, ha lehet, hogy kell még terület, akkor azt
kitől fogják megvenni? A magyar államtól? Akkor miért nem az egészet az államtól
vesszük meg egyben? Egyáltalán tudják már, hogy az állam fog eladni?
Nem kellene összekeverni a sportot ezzel a területvásárlással. Itt nem arról van szó,
hanem arról, hogy szeretnének valakitől megvenni egy területet, csak azt nem tudja,
hogy miért. Utána meg kiderül, hogy újabb területre is szükség lesz. Jó lenne, ha valaki azt írná le, hogy pontosan mennyi terület kell, mennyibe kerül a beruházás, mikorra
kell a terület stb. Információi szerint Székely úr már nem egyszer felajánlotta, hogy
támogatja az egyesületet, használják az ő általa megépített kikötőt.
Körösladányban építenek egy nagy csónakkikötőt, több száz millió Ft-ot beruházás
lesz, talán tőlük meg kellene tudni, hogy ők megvásárolták hozzá a területet, vagy
állami területen csinálják.
Toldi Balázs alpolgármester megjegyezte, a 2013. októberi ülésen kapott megvalósíthatósági tanulmányban sport és kishajó kikötő megvalósításáról van szó, egy 250
millió Ft-os projektről. Elnök úr most egy 40 millió Ft-os projektről beszél, amit a Körös Kajak kivitelez ki. Értelmezése szerint itt két külön projektről van szó. Ezzel nincs
semmi probléma, de akkor azt kell leírni, hogy ha lesz rá pályázat és azon nyerünk,
építünk egy kishajó kikötőt, a Körös Kajak pedig pályázni akar valami másra.
Gellai Imre reagálva elmondta, a magyar állam lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak azokon a területeken földszerzésre, melyeket egészség megőrzési céllal kívánnak igénybe venni. Lényeges, hogy a pályázónak tulajdon joggal kell rendelkezni a
fejleszteni kívánt területen.
Hangsúlyozta, ez egy fejlesztési folyamat, mindig annyit lépnek előre, amennyi pénzük van. Első lépésben elvégezték a 7 millió Ft-os beruházást, majd a második lépésben az elnyert 40 millió Ft-ból további fejlesztést hajtanak végre, és az egésznek a
koronája a 2014-2020 évi időszakban az uniós pályázatokból elnyerhető pénzekből
megvalósítandó projekt lenne. Ezen pályázatban már tudnának azzal érvelni, hogy az
önkormányzatnak van egy olyan területe, melyen már végrehajtottak egy 50 millió Ftos beruházást. Tehát ez egy olyan érték, amit tovább kell fejleszteni.
Poharelec László képviselő megjegyezte, támogatja a fejlesztéseket. Az egyesület
mindig jön pénzért, az önkormányzat meg adja, de azért ne felejtsék el, hogy van egy
másik egyesület is, aki kajakozik.
Továbbra is az a kérdése, hogy ha az államtól is lehet venni területet, valaki megkérdezte-e az államtól, hogy ő mennyiért adna el területet nekünk erre a célra.
Lehet, hogy feleannyiért. Vagy lehet, hogy tudnánk vele cserélni, így nem kerülne egy
fillérbe se. Miért kell nekünk most Csuvár Katalintól megvenni 2 millió Ft-ért.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a Képviselő-testülettől kapott megbízás
szerint járt el, és alkudta le a helyi piacnak megfelelő árra ezt a területet. Itt nem arról
van szó, hogy valakit pénzhez juttatunk, hanem valakitől megvesszük a tulajdonát
piaci értéken. Vannak azonban, akik valami oknál fogva nem akarják ezt megszavazni.
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Arnóczi István János képviselő megjegyezte, egy turisztikai attrakcióról van szó, de
a Gyüszte tagjai meg sem szólalnak. Úgy tűnik, ők nem a közért vannak, de egy vállalkozói csoportért nagyon össze tudnak fogni. A maga részéről nem fogja támogatni a
Gyüsztét, mert megakadályoznak minden olyan kezdeményezést, ami a városnak jó.
Ez a csoport egyedül csak a vállalkozói érdekeket hajlandó támogatni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ügyrendi kérdésben szólt hozzá, és kérte Polgármester urat, hogy amikor Képviselő úrnak egy bizonyos szervezet ellen ilyen felszólalásai vannak, és személyeskedik, akkor szóljon rá. Megköszönné a Gyüszte nevében,
aminek az önkormányzat is tagja.
Várfi András polgármester megjegyezte, mindenki elmondhatja véleményét bizonyos dolgokról.
Marton Dániel képviselő hangsúlyozta, talán azért nem lehet az államtól megvásárolni ezt a területet, ami a csónakház mellett van, és amire szükség lenne, mert az
nem az állam tulajdonában van.
Várfi András polgármester elmondta, a terület osztatlan közös tulajdon, aminek
Csuvár Katalin a használója, így vele kell egyezkedni. Lehet, hogy az állam a másik
végén mérné ki nekünk a területet.
Gellai Imre elnök reagálva Poharelec képviselő úr hozzászólására elmondta, valóban
lett egy másik kajak egyesület is, de az övék az Gyomaendrődi kajak egyesület, és
nem a mások tollával ékeskednek. Gyomaendrődért tevékenykednek és fennállásuk
óta igen csak bizonyították életképességüket, pozitív hozzáállásukat. És ez az egyesület az, aki euróba és ifjúsági világbajnokokat adott a városnak.
Fülöp Zoltán képviselő megkérdezte, hogy az említett 40 millió Ft-os beruházás hol
valósulna meg, mekkora területre lesz szükség.
Gellai Imre válaszolva elmondta, két területen valósulna meg. Az egyik a medernél,
sólyapálya létesítésével. A másik pedig a meglévő épület mellett egy ugyan olyan hajótároló létesítmény épülne. Egyébként Székely úrral elvi megállapodásuk van arról,
hogy nem tesznek oda másik úszóművet, hanem az övét használnák.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, Székely úr és az egyesület nem konkurenciája egymásnak, hanem kiegészítenék egymást. Székely úrnak van egy úszóműve,
és lesz egy más célt szolgáló épített mederben lévő kishajó kikötő.
Ami a földcserét illeti az állammal, tudomása szerint egy magánszemély 2003 óta próbál egy földterületet elcserélni az állammal, amire a mai napig nem került sor. Azért
kellene egy olyan területet megszerezni, amit belátható időn belül meg tudnánk venni.
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Poharelec László képviselő hangsúlyozta, hogy nagyon jó a kapcsolata a körös-kajak
egyesülettel, és nem ellenük van, hanem csak azt kérdezné, hogy tárgyaltak-e már az
állammal, hogy adna-e területet, és ha igen mennyiért.
Gellai Imre hangsúlyozta, az állammal való tárgyalás nem az ő feladata, hanem a városé.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, az állam földet nem ad el, csak tartós haszonbérletbe ad földet, meghirdetett eljárás keretében. Földet csak nagyon ritkán cserél. A
tartós földhasználati jog biztosítása viszont nem egyenlő a tulajdonjoggal. A pályázathoz viszont tulajdonjogra van szükség. Az önkormányzatnak van meg a lehetősége
arra, hogy településrendezési cél érdekében földet szerezzen, és a magyar állam ne
éljen az elővásárlási jogával. Ha megszületik az az elvi döntés, hogy az önkormányzat
meg akarja vásárolni ezt a területet és támogatja ezt a célt, akkor még szükséges, hogy
az állam az őt megillető elővásárlási lemondjon.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint ezt a kishajó kikötőt előbb-utóbb
meg kell építeni, hiszen bele illik a város turisztikai koncepciójába. Ezért szeretné, ha ez
a terület megvásárlásra kerülne. A maga részéről eddig is sokat segítette az egyesületet a céljaik elérésébe, a pályázatok elkészítésébe, és elő fogja segíteni azt is, hogy ez a
projekt meg tudjon valósulni. Ő volt az, aki kérte, hogy ezt a napirendi pontot hozzák
vissza, azért, mert nem sokára ki fogják írni ezeket a pályázatokat.
Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, mi lenne a forrása a 2 millió Ft-nak.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető elmondta, a felhalmozási általános tartalék
kerete.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, majd ismertette a döntési javaslatot, és
felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete megvásárolja Csuvár Katalin Gyomaendrőd, Bocskai István utca 57. szám alatti lakos
1679/12958 tulajdoni hányadát a 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból az alábbi
feltételek mellett.
1. A tulajdoni hányad vételára: 2 millió Ft.
2. A vételár megfizetése a Magyar Állam részéről, az elővásárlási
jog lemondásról szóló nyilatkozat átvételét követő 8 napon
belül.
A területvásárlás célja: sport csónak és kishajó kikötő létesítése.
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A képviselő-testület a vételár forrásának a 2014. évi költségvetési
rendelet felhalmozási általános tartalék keretét határozza meg.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok
megszerkesztésével dr. Tímár Gyöngyi ügyvédet javaslom megbízni.
A tulajdoni hányad megvásárlását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Magyar Állammal a terület használati megosztását a
megvalósítandó sport csónak és kishajó kikötő vonalában kéri megjelölni az előterjesztéshez mellékelt térképvázlat szerint.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Várfi András polgármester egyéb elfoglaltsága miatt távozott az ülésről, az ülés további vezetését átadta Toldi Balázs alpolgármesternek. A jelenlévő képviselők száma
11 fő. /
Szünet
29. Napirendi pont
Játszótér építés
Pardi László osztályvezető elmondta, a költségvetésben 3 millió Ft lett elkülönítve játszótér építésre. Ennek megfelelően bekérték az árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Hunyai székhelyű Magyar Játszótér Kft. adta. A javaslat szerint a 2013-ban megkezdett játszóterek befejezésére és egy új játszótér kialakítására kerülne sor a Kállai
Ferenc és az Árpád utca kereszteződésénél.
Marton Dániel képviselő elmondta, a Vásártéri lakótelep részéről többször merült fel
igényként, hogy a meglévő játszótéren pótolják a hintát. A beérkezett árajánlat kevesebb, mint a keret összeg, így ha lenne rá mód, jó lenne ennek a játszótérnek is a valamilyen szintű fejlesztése.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, az új játszóteret miért az Attila
utca végébe teszik, mikor sok szép olyan terünk van, ahol jobb helyen lenne.
Endőrdön a Fazekasi úton is voltak játszóeszközök lehelyezve, most van három pad,
amelyeket jó lenne, ha feljavítanának és legalább a libikókát visszaállítanák, vagy egy
hintát elhelyeznének, mert ott is sok gyermek van.
Márjalaki József bizottsági tag csatlakozott Képviselő asszonyhoz.
Poharelec László furcsának találta, hogy közeledve a választáshoz, most mindenki játszóteret szeretne építeni.
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Ezelőtt három évvel, amikor ő mondta, és a saját tiszteletdíját is felajánlotta, volt olyan
képviselő, aki meg sem szavazta a játszóteret. A nagylaposi gyerekekről viszont most is
elfeledkeznek, pedig ott is van 30-40 gyermek. Maximálisan támogatta a játszótér építését, amit minden évben meg kellene tenni, nem csak a választás évében. Módosító
javaslattal élt, miszerint nagylaposra a volt játszótér helyére egy három játékra való
összeget szavazzanak meg – 1 hintát, 1 libikókát és ha az összeg engedi még egy rugós játékot, vagy egy homokozót.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, az új játszótér helyének kiválasztásánál a
szempont az volt, hogy milyen területeken fér el egyáltalán játszótér, és melyik terület
lehet a legbiztonságosabb. A gyomai részen Besenyszegen, a Vásártéri ltp-n és az Erzsébet ligetben lesz egy játszótér és további egyet mértanilag a településrész közepén
terveznek.
Amennyiben a testület úgy dönt a fennmaradó 600e Ft körüli összeg erejéig további
játékokat tudnak beszerezni és más helyeken is el lehet kezdeni egy játszótér építését
és a következő évben folytatni.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte, hogy a telepítéssel kapcsolatos földmunkák
és megfelelő ütéscsillapító kialakításának költségét miből fedezik, vagy közmunkával
kívánják megoldani?
Pardi László válaszolva elmondta, közmunkában megcsinálnák a földmunkát, és csak
a homokot kell megvásárolni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint jó választás volt az Árpád utca vége, ugyanis elég sok gyermek szokott játszani az ott levő kis réten, a Fő út mellett viszont nem igen van olyan terület, amit körbe lehetne úgy keríteni, hogy biztonságos
legyen a gyerekek számára.
Kérdése volt, hogy a játszóterek ÉMI vizsgálatának költségével számoltak-e. Egy-egy
játszótér vizsgálata kb. 130.000 Ft körüli összegbe kerül.
Marton Dániel képviselő amennyiben a képviselők egyetértenek azzal, hogy a maradvány összeget is felhasználják új eszközök telepítésére, akkor egy új kétüléses lengőhintát szeretne a Vásártéri ltp játszóterére. Az árajánlat szerint egy ilyen hinta 147.600
Ft, a még fennmaradó összegre aztán a többi képviselő is tehetne javaslatot.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök megkérdezte, hogy az Öregszőlőben lévő
nem régiben átadott új játszótér működtetése rendben van-e, és a régóta kért kapu
felszerelése hogy áll.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a játszótér működtetéséhez külön engedély
nem kell. Az ottani Rózsahegyi ház alkalmas arra, hogy felügyelje a játszótér működését. Ez a játszótér a legfrekventáltabb és a legjobban őrzött területen van. A kapu megrendelése megtörtént, annak legyártása folyamatban van.
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Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök javasolta, hogy a Fazekasi úton legalább egy
hintát állítsanak vissza.
Pardi László kérte, hogy a 3 millió Ft-ból legalább 200.000 Ft-ot hagyjanak meg a játszóterek fenntartására és az ÉMI felülvizsgálatra.
Toldi Balázs alpolgármester számítása szerint így marad 421.000 Ft, ami korlátot fog
szabni az igényeknek, hiszen egy hinta 147.000 Ft-ba kerül és három hintával már túl
fogják lépni a keretet.
Poharelec László megismételte, hogy a Nagylaposi játszótérre egy mérleghintát, egy
kétüléses lengőhintát és egy rúgóshintát szeretne, amelyek összege 370.500 Ft.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az előterjesztésben az van megfogalmazva,
hogy hol építenek új játszóteret. Poharelec képviselő módosító javaslata egy új színteret hoz be, míg a többi javaslatnak, kérésnek a meglévő színtéren lévő eszközbővítés
volt a tárgya. Tehát először Képviselő úr módosító javaslatáról kell dönteni, mert az
meghatározza, hogy az önkormányzat 2014-ben hol épít játszóteret. Mivel ez egy
komplett játszótér lenne, így értelem szerint valamelyik színteret el kell hagyni. Az előkészítés során próbálták azokat a belterületi igényeket figyelembe venni, a megjelenésre és kihasználtságra is tekintettel.
Betkó József bizottsági tag hangsúlyozta, a Városfenntartó bizottság egyhangúan
elfogadta a döntési javaslatot, nem volt módosító javaslat sem a bizottság tagjai, sem
más képviselő részéről. Ennek ellenére bizonyára minden bizottsági tag úgy gondolja,
hogy a rendelkezésre álló pénzösszegből vegyenek új eszközöket, amennyit csak lehet.
Poharelec László kérte, hogy szavazzák meg az általa tett módosító javaslatot, és a
Nagylaposi gyerekek kapjanak játszóteret, három játszótéri eszközzel. Természetesen
van, ahol még komolyan kell foglalkozni a játszóterekkel, akár ide sorolható az Endrődi
Cigányváros, mert ott is volt régen játszótér. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen pályázva kialakítani ott is egy játszóteret.
Marton Dániel képviselő véleménye szerint jó lenne konszenzusra jutni a képviselőknek, és a javasolt helyek mindegyikére játszótéri eszközt megszavazni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök egyetértett, a három megszűnt játszótérre
kerüljön 1-1 hinta, ha a teljes összeget a Nagylaposira költjük, úgy a többi helyre már
nem futja.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy mind a három helyen legyen meg a kétüléses lengőhinta, amihez a hiányzó forrást a Dr. Katona Piroskának betervezett sportorvosi ellátásért fizetendő, de felhasználásra nem kerülő 135.000 Ft-ból pótolják.
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Összegezte a javaslatokat, amely szerint Ridegvároson legyen egy kétüléses lengőhinta, a Vásártéri lakótelepre szintén, és Nagylaposra egy kétüléses lengőhinta, egy mérleghinta és egy rugós hintaló.
Toldi Balázs alpolgármester számítása szerint ez így 670.000 Ft, a rendelkezésre álló
összeg viszont 550.000 Ft. Javasolta, hogy a Nagylaposi játékokból egyet vegyenek le,
és akkor bele férnek a keretösszegbe.
Pardi László osztályvezető felhívta a figyelmet, hogy az ütéscsillapító felületek kialakítása is 15.000-20.000 Ft, és ez csak az anyagköltség. Ezzel is számolni kellene.
Poharelec László képviselő annyiban módosította a javaslatát, hogy a Nagylaposi játszótérre a rugós hintaló maradjon el, és legyen egy kétüléses lengőhinta és egy mérleghinta. Ugyanakkor, ha sikerül pluszba kialkudni egy rugós hintalovat a játékkészítő
vállalkozótól, úgy az is Nagylaposon kerüljön elhelyezésre.
Toldi Balázs alpolgármester lezárta a vitát és összegezte a módosító javaslatot,
amely szerint Ridegvároson lévő játszótéren egy kétüléses lengőhinta épül, a Vásártéri lakótelepen lévő játszótér kibővül egy kétüléses lengőhintával, míg Nagylaposon az
elbontott játszótér helyére egy kétüléses lengőhinta, egy mérleghinta kerül telepítésre. Ugyanakkor a képviselő-testület támogatja a Dr. Csókási Béla téren, Besenyszegen
és a Kállai F.- Árpád utca kereszteződésében lévő zöldterületen komplett játszótér
kiépítését. A beruházás megvalósításához szükséges forrást a 2014. évi önkormányzati költségvetésben játszótér építésre elkülönített 3 millió forint terhére biztosítja
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Ridegvároson lévő játszótéren egy kétüléses lengőhinta
épüljön, a Vásártéri lakótelepen lévő játszótér kibővüljön egy kétüléses lengőhintával, míg Nagylaposon az elbontott játszótér helyére
egy kétüléses lengőhinta, egy mérleghinta kerüljön telepítésre.
A képviselő-testület támogatja továbbá, hogy a Dr. Csókási Béla téren, Besenyszegen és a Kállai F.- Árpád utca kereszteződésében lévő
zöldterületen komplett játszótér kiépítését. A beruházás megvalósításához szükséges forrást a 2014. évi önkormányzati költségvetésben
játszótér építésre elkülönített 3 millió forint terhére biztosítja.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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30. Napirendi pont
Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás kiutalása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A bérlakás soron
kívül kiutalásra került Kunné Diós Valéria részére 2013. november 6. napjától 2014.
május 5. napjáig. A bérlő kérte, hogy a bérlakás bérleti jogviszonya határozatlan időtartamra kerüljön részére meghosszabbításra. Indokolásként leírta, hogy a saját tulajdonú lakása 2013. december 30-án leégett, az lakhatatlanná vált, önerőből lakásproblémáját nem tudja megoldani. Az Apponyi u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanban három bérlakás található. A bérlakások komfortfokozata összkomfortos,
azonban az épület régi építésű, így a lakás belső falazata vizes, a lakásokat télen nehezen lehet felfűteni, a 24/A. szám alatti lakás külső fala erősen repedezett. Az ingatlan állapotából kifolyólag célszerű lenne a bérlakást szociális bérlakássá átminősíteni,
így a három lakásból kettő lakás szociális bérlakásként funkcionálna.
A bérlő egyedül neveli két kiskorú gyermekét, alacsony jövedelmi viszonyok között.
Amennyiben a Képviselő-testület helyt ad a kérelemnek úgy 2014. május 6. napjától
további öt évre szociális bérlakásként tudná biztosítani kérelmező részére ezt a lakást.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a kérelem támogatását.
Poharelec László képviselő észrevételezte, hogy a szociális bérlakás és a szolgálati
bérlakás után fizetendő bérleti díjak között nem nagy a különbség, viszont a lakások
állapota között óriási.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, a szolgálati bérlakásoknak alapvetően az a
funkciója, hogy olyan szakembereket tudjanak a városba „letelepíteni”, melyek hiány
szakmák, így a bérleti díj ennek függvényében került meghatározásra.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
jegyzőt a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítását – a
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. bérlakás átminősítése okán - a soron
következő testületi ülésre készítse elő.
Ezzel egyidőben a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakást 2014. május 6. napjától 2019. május 5. napjáig Kunné Diós Valéria (ln.: Diós Valéria, szh.: Dévaványa, szi.: 1962. 08. 25. anyja neve:
Józsa Mária) részére kiutalja és felhatalmazza az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a rende486. oldal

let módosítást követően a bérlővel a szociális bérlakásra vonatkozó
bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2014. május 6.
Felelős: Várfi András polgármester
31. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás igénylés
/ Márjalaki József elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 10 fő./
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Seprenyi Mária Petőfi S. u. 58.
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy részére a
Magtárlaposi úton lévő szolgálati bérlakások közül – kisebb alapterületű - egy bérlakás kerüljön részére kiutalásra. indokolásként leírta, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ Szent Imre Idősek Otthonának egységvezetője, 10 éve dolgozik az intézményben. Egyedül neveli a gyermekét, jelenleg a szüleinél laknak. Mraucsik
Lajosné intézményvezető javasolja Seprenyi Mária kérelmének pozitív elbírálását.
Leírta, hogy Seprenyi Mária vezetőgondozóként, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban látja el munkaköri feladatait, elvárásoknak megfelelően.
A bizottsági ülésen jelen lévő kérelmező az emeleten lévő három üres lakás közül a
68,37 m2-es lakást választotta, melynek bérleti díja 24.610 Ft/hó.
A bizottság nevében javasolta, adjanak helyt a kérelemnek és április 1. napjától utalják
ki a bérlakást Seprenyi Mária részére, mindaddig, míg a Térségi Szociális Gondozási
Központ alkalmazásában áll.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3/III. szám alatti szolgálati bérlakást Seprenyi Mária (szi.: 1979. 04.
19. szh.: Gyoma, an.: Gellai Mária) Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 58. szám alatti lakos részére 2014. április 1. napjától kiutalja mindaddig még a Térségi Szociális Gondozási
Központ alkalmazásában áll.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András
polgármester urat az alábbi bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
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mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Várfi András polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:

Seprenyi Mária
Seprenyi Mária
Gyoma, 1979. 04. 19.
Gellai Mária

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: 2 félszoba és egyéb helyiségek
A lakás alapterülete: 68,37 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: --A közös használatú helyiségek és területek: udvar
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket mindaddig még Seprenyi Mária a Térségi Szociális Gondozási
Központ alkalmazásában áll.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 24.610,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett
11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 24.610,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 24.610,- Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2014. év április hó
1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év április hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
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8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
Juhász Marcell (szi.: 2010. 02. 25. szh.: Budapest 08, an.: Seprenyi Mária)
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen
befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
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- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2014. .................
……………….
bérlő

……………………..
Várfi András
polgármester
bérbeadó

Határidő: 2014. április 1.
Felelős: Várfi András polgármester
/ Márjalaki József visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
32. Napirendi pont
Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a 2013 évben indult start közfoglalkoztatási programok közül a mezőgazdasági (83 fő), illegális hulladék (20 fő), téli és
egyéb értékteremtő (57 fő) és a mezőgazdasági földutak karbantartása (50 fő) prog490. oldal

ramelemek 2014. február 28.-ával zárultak le. Ezen programelem közül a mezőgazdasági keretei között volt lehetőség 83 fő további foglalkoztatására, a többi program
várhatóan májustól indulhat újra, hiteles információ egyelőre nincs. Tehát február végével összesen 127 fő közfoglalkoztatott munkaviszonya szűnt meg. Azon közfoglalkoztatottak további foglalkoztatására, akik jogviszonya 2014. február hónap végén
szűnt meg és a mezőgazdasági programba visszakerülni nem tudtak, a foglalkoztatás
további támogatásához 2014. március 3-án forrásigényt nyújtott be a Munkaügyi
Központ a Belügyminisztériumhoz. A forrást a Munkaügyi Központ március 11.-én
megkapta, így az Önkormányzatnak lehetősége nyílt újra bevonni 127 főt a közfoglalkoztatásba, március 13.-tól. Várhatóan május elsejével indulhatnak újra az elmúlt
években megszokott szociális foglalkoztatási programelemek – belvíz elvezetési, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása – feltehetően
100 fő körüli létszámban.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják a
beszámolót azzal, hogy a Luther utca 2., szám alatti volt iskolai ingatlant a közfoglalkoztatás központi helyéül kerüljön kijelölésre.
Poharelec László megjegyezte, a beszámolóból az látszik, hogy növekednek a feladatok, ami nagyobb odafigyelést és komolyabb hozzáállást igényel a menedzsment
részéről.
Betkó József bizottsági elnök jobbító szándékkal a periférián élő munkanélküliek
érdekében megjegyezte, hogy egy kis szervezéssel a periférián lakó munkanélkülieket
is be lehetne vonni a közfoglalkoztatásba, ezáltal a hatékonyság is növelhető lenne.
Ezeket az embereket a lakóhelyük környékén kellene foglalkoztatni, hiszen ott is vannak illegális hulladéklerakó helyek, karbantartást igénylő csatornák, árkok, stb. Akár
néhány nagylaposi munkanélküli el tudná látni a homoktövis ültetvény fenntartását,
gondozását.
Poharelec László képviselő egyetértett Képviselő társával.
Egyéb hozzászólás nem volt, Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról, valamint
kijelöli a Luther utca 2., 2020 helyrajzi szám alatti volt iskolai ingatlant
a közfoglalkoztatás központi helyéül.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
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33. Napirendi pont
Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2013. június 27-i ülésén
döntött arról, hogy mint befektető részt kíván venni a Gyomaendrődi Start Szociális
Szövetkezet alapításában, 200 000 Ft értékben, támogatásként biztosította a szövetkezet alapításával járó költségeket. 2013. július 10.-én 12 taggal megalakult a
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet. A szövetkezet létrejöttének célja az volt
rövidtávon, hogy pályázatot nyújthasson be, egy a TÁMOP pályázatra, míg hosszú
távon pedig, hogy a helyi szükségletekre, valamint a helyi termékekre és szolgáltatásokra alapozott hosszútávon fenntartható közösségi gazdaságot hozzon létre és működtessen. Jelen ülésen döntöttek a Nagylaposi bolt beindításáról a szövetkezet működtetésében.
A február 28.-ával véget érő értékteremtő közfoglalkoztatási program, ahol a varrodai
dolgozók foglalkoztatva voltak befejeződött. Március elejétől a szövetkezet 9 főnek
biztosít megélhetést. A vállalt bedolgozások havi négyszázezer forint tiszta bevételt
jelentenek, mely teljes mértékben visszaforgatásra került.
A Városfenntartó bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, a Pénzügyi bizottság
ezen felül kéri, hogy szövetkezet a soron következő Bizottsági ülésre készítsen részletesebb beszámolót a 2014. évi pénzügyi terveit illetően.
Poharelec László képviselő véleménye szerint ez nem beszámoló. A mai ülésen láthattuk, milyen egy jó, korrekt beszámoló. Ezek egy embernek az észrevételezései. Látott már néhány beszámolót, de még egyikben sem találkozott olyannal, hogy tiszta
bevétel. Ha komolyan gondoljuk ezt a szövetkezetet, és ennyi pénzt szánunk a menedzsmentjére, akkor próbáljunk meg komolyabb munkát megkövetelni tőlük, hogy
ténylegesen leírják az elképzeléseiket, és átlátható módon lehessen ebből dolgozni, el
lehessen fogadni.
Véleménye szerint a Pénzügyi bizottság javaslatát kellene elfogadni és visszaadni
részletesebb kidolgozásra a soron következő bizottsági illetve testületi ülésre.
Jó lenne tudni, kik a szövetkezet tagjai, a felelős döntéshozók. Számára furcsa, hogy a
bolt működtetéséhez először kértek 3 millió Ft-ot, de amikor nem adtunk, akkor
megcsinálják 390.000 Ft-ból is.
Ez nem egy komoly gazdasági elgondoláson alapuló gondolat. Nagy lehetőség van
ebben a szociális szövetkezetben, de egy sokkal komolyabb vezetéssel.
Nem javasolta elfogadni a beszámolót, adják vissza azzal, hogy a soron következő
ülésre egy komolyabbat terjesszenek elő.
Dr. Csorba Csaba jegyző megkérdezte Képviselő úrtól, mi az a komoly összeg, amit a
képviselő-testület ebbe a szociális szövetkezetbe fektetett. Összesen 200.000 Ft-ot
adott a megalakuláshoz és 10.000 Ft-ot, mint befektető. A szociális szövetkezetben az
önkormányzat, mint befektető tag vesz részt 10.000 Ft befektetési részjegy erejéig.
A szociális bolt nyitásához azt kérte a szövetkezet, hogy az áruvásárlást előlegezze
meg az önkormányzat.
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A szociális szövetkezet áruszállítókkal előszerződést kötött, ami nincs kifizetve, gyakorlatilag hitelt vett fel az áruszállítóktól, amit majd ki kell fizetni. Ebben sem vesz
részt az önkormányzat, mert több pénzt ebbe a boltba nem fektetett bele. Tehát
olyan hatalmas összegekről eddig nem lehet beszélni.
A Pénzügyi bizottságnak igazán az volt az észrevétele, hogy a 2014 évi üzleti tervet
mutassa be a szövetkezet. Ezt viszont csak akkor tudja bemutatni, ha jelentősebb vagyonnal gazdálkodik. Jelenleg azonban ilyen nincs, mert eddig csak ingyenes haszonkölcsön formájában az önkormányzat bizonyos eszközöket átadott a szövetkezetnek
hasznosításra. Ezeket az eszközöket pedig az önkormányzat azért nyerte, mert a pályáztatási eljárás során kinyilatkozta, hogy azokat a szövetkezetnek fogja átadni. Ellenkező esetben nem nyert volna a pályázaton.
A menedzsmentet illetően jelenleg 12 alapító tagról és az 1 elnökről lehet beszélni,
akik ez idáig egyetlen forintot sem vettek fel javadalmazásként, sem más juttatásként.
Éppen ezért nehéz minősíteni azt a menedzsmentet, aki ingyen, munkaidő után végzi
ezt a feladatot. Az a menedzsment, amire Képviselő úr gondol az az, aki a közmunkát
irányítja, szervezi. A kettő nem ugyanaz. A szövetkezet esetében az 1 elnökön és az 1
fő könyvelőn kívül más menedzsmentről nem beszélhetünk. A könyvelő is tiszteletdíj
formájában látja el a feladatokat. A mérlegkészítés időszaka május 30-ig tart, mint
ahogy a többi gazdasági társaság is el fogja készíteni. Azzal párhuzamosan kell majd
bemutatni a 2014 évi üzleti tervet is. Ahhoz azonban, hogy jelentős üzleti tervet lehessen készíteni, bevétellel kellene rendelkezni. A beszámolót azért hozták be jelen
ülésre, hogy a képviselő-testület képet kapjon arról, hogy a szövetkezet mit csinál. A
beszámolóból látszik, hogy vannak bevételei, a tiszta bevétel pedig az a bevétel, ami
eredményként jelentkezik a szociális szövetkezetben. A menedzsment nem pénzügyi
szakember és nem is kell, hogy az legyen. Látni kell továbbá, hogy a szövetkezet közgyűlési formában dönt, egyszerű laikus emberek hoznak döntést. Tehát, ha ez egy jól
prosperáló szövetkezet és az önkormányzat valóban jelentős befektetési részjegyet
kockáztat, akkor teljesen helyén való a számonkérése a menedzsmentnek. A beszámolóban szereplő számok hűen tükrözik a szövetkezet összes forgalmát, tevékenységét, bevételét, kiadását. Ebből a szövetkezet munkája megítélhető. A szövetkezet
egyébként folyamatos ellenőrzés alatt áll, hiszen felállt az a Belügyminisztériumi tanácsadó testület, aki éppen a mai napon vizsgálta a szövetkezet működését, pénzügy
helyzetét, amit elfogadhatónak tartott.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint minden munkahelyteremtéshez kapcsolódó kezdeményezés támogatandó. A mérleg és az üzleti terv elkészültével a tiszta
bevételt azért tisztázni kell.
Szurkolt a szövetkezetnek, hogy minél több Gyomaendrődi embert tudjon foglalkoztatni.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, nincs a szociális szövetkezet ellen, de ha
komolyan gondoljuk ezt a szövetkezetet, akkor már az elején követeljük meg tőlük a
komoly munkát. A beszámolóban a szövetkezet és a közmunka tevékenysége össze
van mosva, ezért kérné, hogy a következő ülésen lássanak tisztán a szövetkezetről.
Egy komolyabb beszámolót tegyenek elénk.
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Toldi Balázs alpolgármester javasolta a képviselőknek szavazzanak a beszámoló elfogadásáról a Pénzügyi bizottság által kért kiegészítéssel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a szociális szövetkezet működéséről.
A képviselő-testület felkéri a szövetkezetet, hogy a soron következő
ülésre készítsen részletesebb beszámolót a 2014 évi pénzügyi tervet
illetően.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Várfi András polgármester
34. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, jelen előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szól. A készítők részletesen bemutatják a hivatal életében bekövetkezett változásokat, a járások kialakulása miatt az új helyre költözést, a
közös hivatal kialakítását, stb. Látható, hogy ezeket az akadályokat sikeresen
leküzdötték, és mára már gond nélkül működik a hivatal.
Poharelec László képviselő elismeréssel szólt a beszámolóról, a hivatalban végzett
munkáról. Jó munkát és kitartást kívánt a dolgozóknak.
Lakossági kérésre felvetette, hogy az ügyfélfogadási időt jó lenne úgy igazítani, hogy
keddi napon, amikor van az Eon és a Dégáz ügyfélfogadási ideje, akkor legyen hivatali
ügyfélfogadás is.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, ez ügyben kezdeményezik a tárgyalást a
szolgáltatókkal. Többlet ügyfélszolgálati időt azonban nem tud a hivatal felvállalni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Alpolgármester úr kérte a képviselőket szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Települési Értéktár Albizottság
első alkalommal a testület januári ülésén számot be az addig elvégzett tevékenységével kapcsolatban. Ekkor tájékoztatást adtak arról, hogy a lakosság aktivizálásának érdekében az önkormányzat és az albizottság pályázatot hirdetett Gyomaendrőd értékeinek bemutatására és propagálására szolgáló 3-5 perces rövidfilm készítésére. A
pályaművek beadási határideje 2014. február 28. napja volt, de sajnálatos módon
egyetlen munka sem érkezett be. Ezen kívül a város honlapján is közzétett javaslati
felhívásra egyetlen javaslat érkezett idáig. A Magyar Autósex Tyúkgalamb Fajtaklub a
Gyomán kitenyésztett Magyar Autósex tyúkgalambot javasolja felvenni a települési
értéktárba. A javaslatról az Albizottság Működési Szabályzatának értelmében az Albizottság a beérkezést követő 90 napon belül dönt, így várhatóan hamarosan sor kerül
egy újabb albizottsági ülés összehívására, melyen téma lehet további célkitűzések
tárgyalása is.
Tájékoztatásul elmondta, hogy 2014. március 25-én Mag Barbarával és Dr. Szonda
Istvánnal Békéscsabán részt vettek „Békés megye értékei témájú szakmai napon, ahol
több előadást is meghallgattak, illetve beszélgettek olyan települések képviselőivel,
akik már régebben kapcsolódtak ehhez a programhoz. Egy előadás tartására meghívták a vésztői művelődési központ igazgatóját, aki nagy tapasztalattal rendelkezik ez
ügyben, és az ő javaslatai alapján talán mi is jobban el tudunk majd indulni ebbe a
munkába.
Toldi Balázs megköszönte a beszámolót, majd felkérte a képviselőket annak elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság beszámolóját.
Határidő: azonnal
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36. Napirendi pont
Közbiztonsági referens munkájáról tájékoztatás
Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet hozta
létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a közbiztonsági referensekre
vonatkozó szabályokat. Gyomaendrőd város I. katasztrófavédelmi osztályba került
besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség miatt. Május végére 321
fővel felállításra került a települési polgári védelmi szervezet, a beosztott személyek
részére az erről szóló határozatok elkészítésre, átadásra kerültek. A közbiztonsági referensi feladatokat 2013 év végéig Enyedi László végezte el, 2014. január 1-től Varjú
Róbert látja el. A 2013-ban elvégzett feladatokról és a referens feladatairól részletes
tájékoztatást kaptak az előterjesztésből.
A Városfenntartó bizottság javasolja az elfogadását.
Toldi Balázs alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
közbiztonsági referens munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Beszámoló az utasításba adott feladatok ellátásáról
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Zöldpark Kft. elkészítette a 2013. évre vonatkozó holtág kezelői, zöldfelület kezelői, és sportcsarnok üzemeltetői feladatok
ellátásáról szóló beszámolóját és a 2014. évre vonatkozó üzemeltetési tervet.
A beszámolók és az üzemeltetési tervek a csatolt mellékletben olvashatóak.
A bizottság javasolja az elfogadását.
Poharelec László képviselő megjegyezte, hogy a sportcsarnok működtetése némi
kívánni valót hagy maga után. Kérte az üzemeltetőt, hogy nagyobb gondot fordítson
a sportcsarnokra.
Fülöp Zoltán képviselő, mint a Felügyelő Bizottság tagja elmondta, a bizottság is fogalmazott meg kritikát az üzemeltetővel szemben.
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Ügyvezető úr ígéretet tett rá, hogy igyekeznek ezt a feladatot jobban megoldani,
mint eddig. A felügyelő bizottság mindhárom beszámolót elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
évre vonatkozó holtág kezelői beszámolót és a 2014. évi holtág üzemeltetési tervet elfogadja.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldfelület kezelésről szóló 2013. évi beszámolót és a 2014. évi kezelési
tervet elfogadja.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2014.( III. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga
Lajos Sportcsarnok 2013. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót és a
2014. évi üzemelési tervet elfogadja.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
További írásos napirendi pont nem volt, Alpolgármester úr megkérdezte, van-e bejelenteni való.
Nagyné Perjési Anikó képviselő egy örömteli hírt osztott meg a képviselőtestülettel. A szünetben kapta a jó hírt, hogy a „Lélekkel a körösök mentén”c. pályázaton 457 millió Ft-ot nyertek.
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Ezúton köszönte mindazoknak, akik tettek azért, hogy ez a pályázat a tartalék listáról
visszakerüljön és nyerhessen. A pályázatot a GYÜSZTE készítette az önkormányzat
finanszírozásával. Ez egy olyan pályázat, ami hosszú távra meghatározza a város turisztikai életének előre menetelét, jelentős lesz a város életében.
Lehóczkiné Timár Irén felvetette, az Öregszőlői kerékpár út mellett lévő csatorna
néhány helyen olyan közel van a kerítéshez, hogy az teljesen rádől. Mi a teendő ilyenkor. Hová forduljanak az ott lakók, a csatorna gondozatlan, tönkre mennek a kerítések.
A Micsurin utcát és a Dr. Csókási Béla teret összekötő keresztutcában több olyan fa
van, ami gallyazásra szorulna. Kérte, hogy a hivatal ezt nézze meg, mert a lakók ezt
önállóan nem tudják megoldani.
Kérte továbbá, hogy Öregszőlőben az iskolák emlékére felállított emlékhely környékét
kövezzék ki, mert esős időben megközelíthetetlen.
Betkó József tájékoztatta a lakosságot, hogy a regionális hulladéklerakó befogadási
gyakorlata megváltozott. A lakosoknak a kivitt hulladékkal most már nem kell a hulladékdombra felhajtani, hanem a hulladéklerakó biztosít egy konténert és a lakos eldöntheti, hogy ebbe helyezi el a hulladékot, vagy felmegy vele a hulladék dombra.
Arnóczi István János elmondta, több lakossági megkeresés is érkezett felé, arról,
hogy egyszerre akár két-háromhavi vízdíjszámlát kapnak, nem kevés összeggel, amit
egyösszegben nehezen tudnak teljesíteni. Érdeklődésére a szolgáltató tájékoztatta,
hogy ezen fogyasztóknak lehetőségük van részletfizetést kérni vagy itt az ügyfélszolgálaton, vagy a központtól.
Béres János szintén lakossági észrevételt tolmácsolt, hogy a Kazinczy utcában nincs
kihelyezve az utcanév tábla a sarki épületen. Ha lehet ezt helyezzék el.
Betkó József megjegyezte, nagyon sok utcában nincs kihelyezve utcanév tábla a sarkokon.
Márjalaki József megkérdezte, kinek a feladata jelezni a szolgáltatók felé a megváltozott utcaneveket.
Arnóczi István János tudomása szerint a Járási Hivatal okmányirodája hivatalból értesíti a szolgáltatókat.
Pardi László reagálva a felvetésekre elmondta, az Öregszőlői kerékpárút melletti csatornák ügyében a lakóknak a Közútkezelőt kellene megkeresni, és kérni a csatornák
lefedését.
Az emlékhely környékének leburkolását meg fogják nézni.
Csókási Béla térnél az említett fák gallyazását meg fogják rendelni.
Minden utcasarokra fog jutni egy új utcanév tábla.
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Egyéb bejelentés nem volt, Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a jelenlétet a
hozzászólásokat és a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Toldi Balázs
alpolgármester
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hitelesítő
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Jegyző
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