GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
14/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új
Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Vass Ignác, Fekete József ügyvezetők, Dr. Torma Éva igazgató főorvos, Mraucsik Lajosné intézményvezető

Jegyzőkönyv
vezetők:

Csikós Anikó, Jakucs Mária

Ülés időtartama: 14.02-17.30
Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, Osztályvezetőket, az egyes napirendnél érintett meghívottakat, és minden jelenlévőt. Külön köszöntötte a város lakosságát, akik a Tv-n illetve interneten
keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 10 fő.
Arnóczi István János képviselő várhatóan később érkezik, Márjalaki József jelezte,
hogy 16.00-16.30-kor fog megérkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Béres János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 10 igen szavazattal egyetértett, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Iványi Lajosné és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerinti tartalommal javasolta meghatározni.
Megkérdezte van-e más javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás, javaslat nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel
a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című pályázatról
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012.
(X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata
5. A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
6. A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító
okiratának módosítása
7. A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
8. Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására beérkezett pályázat véleményezése
10. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
11. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. évi beszámolója, valamint a
2014. évi üzleti terve
12. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának
elfogadása
13. Tájékoztatás a Liget Fürdő szolgáltatásaihoz tervezett csónakkikötő
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munkálatiról
14. A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri
szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása
15. Adóellenőrök díjazásának a meghatározása
16. Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás
lefolytatása
17. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
18. Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintése
19. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
2014.04.23.-ai módosítása, Kft. beszámoló elfogadása
20. Békés megyei területfejlesztési programjának véleményezése
21. Helyi gazdaságfejlesztési program készítése
22. 2014 évi útépítési és útjavítási beruházás elindítása
23. A Fő út 66. szám alatti ingatlan használatba adása
24. Fő út 85. szám alatti volt óvoda épület használatba adása
25. Gyomaendrőd, Vízmű sori lakásokkal kapcsolatos intézkedések
26. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
27. A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti szolgálati bérlakás
visszaadásával kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele
28. A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti bérlakás kiutalása
29. Dr. Schóber Ottó kérelme a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I.
szám alatti lakással kapcsolatban
30. Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről
31. Tájékoztatás a 2014. évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási
intézményekre vonatkozóan
32. Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár
33. Nyári napközis ellátás biztosítása
34. 2014. évi Szúnyoggyérítés
35. A Gyomaendrődi Futball Club kérelme
36. Gyomaendrődi Judo Klub kérelme
37. Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör teremhasználati kérelme
38. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
39. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus kérelme
40. Kis Sándor kérelme
41. Pásztor Nándor kérelme
42. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évre megállapított intézményi térítési díjának módosítása - rendelet módosítás
43. Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
44. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
Április 25-én megnyílt a Kállai Ferenc időszaki kiállítás az Endrődi Népházban, amit
eddig nagyon sokan megtekintettek. Ugyanott van most egy Bódi Károly kiállítás.
Ugyanezen a napon volt egy könyvbemutató a könyvtárban Tóth Zoltán, aki a közigazgatásban töltött hosszú időt egy remek könyvet írt.
Április 27-én volt egy íjfeszítő verseny a fattyasi legelőn, fontosnak tartotta elmondani, hogy ők nem kérnek, hogy ez vagy az kellene, hanem meghívták erre a nagyon
szép versenyre.
Április 30-án a Bethlen Napok a ballagással kezdődött, majd emlékeztek az iskola
korábbi történetéről, ezt követően szakmai előadások voltak és ez volt a bevezetője
a nemzetközi sajt és túrófesztiválnak is.
Ugyan ezen a napon délután volt a Kner Imre Gimnáziumban a ballagás.
Május 1-jén Nagylaposon volt egy kisebb majális, majd Szarvason találkozott polgármesterekkel, akikkel a hulladékkezelésről folytattak egyeztetést. Örömmel látta
Szarvason, hogy egyesületek szerveztek egy szép majálist. Este itthon is a Sajt és Túrófesztivál megelőző estéjén nagyon szép rendezvény volt.
/Arnóczi István János képviselő megérkezett az ülésterembe, jelen lévő képviselők 11
fő./
Május 2-án, 3-án volt a XVI. Sajt és Túrófesztivál.
Május 8-án a hivatalban volt a Dr. Card kártya átadása. Ezek olyan kártyák, amelyről
döntött a Képviselő-testület, hogy ad idősebb embereknek, valamint újszülötteknek.
A későbbiekben hozzá lehet jutni, meghirdettük a vállalkozóknak is, hogy dolgozóiknak vegyenek ilyen kártyát, melyet fel lehet tölteni és mindenkinek tükrözni fogja az
egészségügyi helyzetét. Ez egy fontos dolog, bízik benne, hogy mind több embernek
lesz Gyomaendrődön ilyen kártyája.
Május 10-én volt az Endrődi hídavató, amely a Rózsahegyi Napok jegyében telt, annak volt társrendezvénye. Az Endrődiek Baráti Köre szervezte, nagyon szép ünnepség
volt, sokan jelezték, hogy jó volt ezt megtartani. Emlékeztünk a 100 évvel ezelőtti
hídépítésre, ennek a hídnak is örültünk, hiszen kint a tábla, hogy Endrődi híd.
Május 17-én a Barátság Nyugdíjas Klub rendezvényén vett részt Dévaványán, ahol
Ványai Ambrusra emlékeztek, egy szobrot adtak át. Ő Dózsának volt jegyzője, egy
olyan papi ember, aki részt vett a Dózsa féle parasztháborúban.
Május 21-én Kihívás Napja volt, amihez 2007 óta csatlakozunk. Általában élen szoktunk járni a csoportunkba, most a negyedik helyet sikerült elérni. Aki mozgott a városban annak emlékezetes ez a szép nap.
Május 22-én állásbörze volt a Járási Hivatalban. Nagyon szép, rendezett volt a környezet, elismerés illeti őket, hogy ezt a szép környezetet és a helyszínt biztosították.
Az elmúlt vasárnap a Hősök Napi megemlékezés volt ez is hagyomány, sokan nem
voltak, hiszen egybe esett az Európa parlamenti választásokkal. Nem mindig a létszám jelenti egy ünnepnek a nagyságát vagy fontosságát, hanem az, hogy mit érzünk, amikor ilyen rendezvényeken részt veszünk.
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Az Európai Parlament Tagjai választásának eredménye ismert, Gyomaendrődön a
választási bizottságok jó munkát végeztek, amiért köszönet illeti őket, mindazokat,
akik hivatalból végzik ezt a feladatot, mind a pártok által delegáltak. Van mostmár
Békés megyei Európa parlamenti képviselőnk Erdős Norbert személyében, aki előkelő helyen volt a listán, biztos volt a bejutása.
A város pénzügyi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy hallott olyan gondolatokat, hogy baj van a likviditással vagy nincs pénz. Mindenki megkapta azt a tájékoztatót, amiből egyértelműen kiderül, hogy nincs ilyen jellegű problémánk. Van a város
számláján pénz. Vannak sajnos az országban jelenleg is olyan városok, ahol napi
probléma, hogy ki tudják e fizetni a számlát, van ahol nem is tudják, nekünk ilyen
problémánk nincs.
Kapott egy levelet, amely nem kedvező, mégpedig a csónakkikötővel kapcsolatban,
amely esetében megbízta a Képviselő-testület, hogy egyezzen meg a magánszeméllyel, vásároljuk meg. Ez meg is történt, majd utána volt olyan, hogy mégsem jó az
az egyezség, hogy 2 M Ft-ért megvehettük volna azt a területet. A Magyar Állam élni
kíván elővásárlási jogával tehát így a Körös Kajak SE-nek nem lesz lehetősége arra a
fejlesztésre.
Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, észrevétele?
Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a szervezőknek, illetve azoknak az önkénteseknek, akik társadalmi munkában végezték Sajt és Túrófesztivál rendezését, hogy
így sikerült ez a rendezvény.
Varga Mihály - Cibere – meghívta a Képviselő-testületet a város lakóit a 37. Cibere
gyereknapra, mely július 26-án, szombaton 15 órakor a besenyszegi játszótéren kerül
megrendezésre. Sztárvendégek, ingyenes tejosztás, gyerekműsorok.
Dávid István helyi lakos hozzászólásában elmondta, elhangzott röviden a május 1.
megrendezése. Sajnálattal mondja, ez nem május 1. volt, hanem annak megtévesztése. A május 1. meggyalázása. Ez nem május 1 volt. Este 20.17-kor cincogni valamit a
városi gyerekeknek, hiszen korábban mindig a gyerekeknek szólt leginkább. Ez nem
így történt. Hogy valaki túrózik vagy sajtozik mindenkinek magán dolga, azt meg
lehet karácsonyeste is rendezni, de a május 1-et nem. Elégedetlen vagyok. Annál is,
inkább mert felindultságában elment Szarvasra. Szarvason fél 11-kor a ligetben és a
sportpályán több mint 3000 ember volt, csodálatos programok, ilyet tudott volna
elképzelni, ilyen gyenge május 1.-re nem emlékszik vissza. Gondolja, hogy a közeljövőben, akik fogják a május 1-et rendezni, nemcsak a költségvetésbe lehet ezt érezni,
hanem valószínű a kivitelezésben is.
Ilyenkor illik felzászlózni a várost. A domszögnél látta, hogy minden harmadik karón
egy árva nemzeti szín zászló volt, a határtól duplán volt minden karón a zászló. Átjött
teljesen Gyomáig, ahol minden karón kettesével volt zászló. Arra gondolt, mint karácsony előtt, mikor a díszkivilágításokat szokták elhelyezni, nem csoda, hogy a két
település között ilyen kemény a viszony, valószínűleg vannak, akik ezt mesterségesen
uszítják. Reméli, hogy ettől az évtől kezdve, majd az endrődi településrészen lesz 25
díszkivilágítás és 5 Gyomán. Mi is emberek vagyunk, mi is szeretjük a szépet, a jót.
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Egyéb napirend előtti bejelentése nem volt, megkérdezte kíván-e valaki szólni.
A következőkben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról
kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte, van-e kérdés, kiegészíteni való.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 459/2013. (IX. 26.), 639/2013. (XII.
19.), 36/2014. (I. 30.), 41/2014. (I. 30.), 61/2014. (II. 12.), 97/2014. (II. 27.),
103/2014. (II. 27.), 109/2014. (II. 27.), 112/2014. (II. 27.), 127/2014. (II. 27.),
152/2014. (III. 27.), 153/2014. (III. 27.), 160/2014. (III. 27.), 161/2014. (III. 27.),
162/2014. (III. 27.), 163/2014. (III. 27.), 164/2014. (III. 27.), 165/2014. (III. 27.),
167/2014. (III. 27.), 169/2014. (III. 27.), 170/2014. (III. 27.), 71/2014. (III. 27.),
173/2014. (III. 27.), 174/2014. (III. 27.), 176/2014. (III. 27.), 179/2014. (III. 27.),
180/2014. (III. 27.), 184/2014. (III. 27.), 185/2014. (III. 27.), 186/2014. (III. 27.),
195/2014. (IV. 9.), 221/2014. (IV. 24.), 222/2014. (IV. 24.), 223/2014. (IV. 24.),
224/2014. (IV. 24.), 225/2014. (IV. 24.), 226/2014. (IV. 24.), , 227/2014. (IV. 24.),
228/2014. (IV. 24.), 229/2014. (IV. 24.), 230/2014. (IV. 24.), 231/2014. (IV. 24.),
232/2014. (IV. 24.) KT határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt a szabadságának alakulásáról. Kérte a képviselő-testületet,
hogy személyes érintettsége miatt zárja ki a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert a szabadságának alakulásáról adott tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Tájékoztatójában elmondta, hogy az elmúlt időszakban szabadságot nem vett ki,
ugyanakkor június 4-én biztosan szabadságon lesz, illetve az ezt követő két hétben is
lesz 2-3 nap, amikor szabadságon lesz, egyenlőre nem tudja megnevezni a napokat.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Várfi András polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András tájékoztatóját, amely szerint 2014. június 4. napján 1 nap szabadságot fog letölteni.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Tájékoztató a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök
mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című
pályázatról
Várfi András polgármester felkérte Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser, hogy
ismertesse a pályázatot.
Szikoráné Simon Ágnes megköszönte a menedzsment nevében a bizalmat, igyekeznek megfelelni ennek. Elmondta, hogy évek óta projektekkel, pályázatokkal foglalkozik.
A pályázat beadásra került 2012. szeptember 25-én, majd ugyanebben az évben elutasításra és tartaléklistára került, majd törölve lett a tartaléklistáról. Szerencsére a
projektgazda úgy döntött, hogy ezt megkifogásolja és ennek köszönhető a pályázat
tartalma és minősége mellett, hogy pozitív támogatói döntésben részesült. A támogatólevél 2014. március 21-i dátumú. A pályázatot változatlan tartalommal költségvetéssel, 100%-os támogatás mellett fogadta el a közreműködő szervezet. Eljárásrend
szerint helyszíni szemlére került sor a támogatási szerződés aláírása előtt ez április
24-én történt meg, mindent rendben találtak. Jelenleg folyamatban van a szerződéskötés, itt már annyi módosulás van az előterjesztéshez képest, hogy a hiánypótlás el
lett küldve, tehát vélhetőleg rövid időn belül aláírásra kerül.
A pályázatnak alapvetően az a célja, hogy kihasználja a város adta turisztika adottságokat, hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez, lakosságmegtartó képességhez, új
munkahelyet teremtsen. Három témakör köré csoportosul vallási turizmus, történelmi
és kulturális turizmus és ökoturizmus témákat ölel fel. Kiegészítve az írásos anyagok a
vallási turizmus keretében kerül sor a Szent László zarándokútnak egy gyomaendrődi
bázis kialakítására, melynek keretében a vonalon 5 szakrális hely felújítása is meg fog
történni. Folyamatban van ennek az 5 helynek a kijelölése.

728. oldal

Szent László híd felújítása, a híd úgy kerül kialakítása, hogy alatta átjárható legyen,
tehát a csónakok tudnak alatta közlekedni. A holtág partján lesz egy vízre benyúló
kiállító és rendezvénytér. A Szent Antal 21 férőhelyes zarándokszálláshelyen kialakításra kerül 1 db kétágyas 1 db egyágyas akadálymentesített 1 db 8 ágyas női háló és
1 db 10 ágyas férfi háló. A Népház hátsó földszinti részében egy Kárpát-medencei
magyarság népi vallási tárgyait és kegytárgyait bemutató kiállítás kerül kialakításra.
Történelmi és kulturális örökség keretében Szent Antal ház felújítása történik, cél az,
hogy az eredeti formában kerüljön visszaállításra, ez nem volt az önkormányzat
100%-os tulajdonában, de azóta sikeresen lezajlott az árverés, jelenleg az átírás van
folyamatban. Az ökoturisztika fejlesztése keretében kialakításra kerül a Körös látogatóközpont és a Bárka látogató központ, mindkét esetben akadálymentesített megújuló energia. A Körös látogatóközpontban téma lesz a víz az esőcsepptől a Kőrösig
címmel. Tervezetten átkerül a Tourinform Iroda, pihenőterületek, gyerekjátszótér, kiskávézó, kiskonferencia terem kerül kialakításra, valamint tájtörténeti vándorkiállítás is
Gyomaendrőd a Kőrösök gyermeke címmel. Bemutatásra kerül a folyószabályozása a
holtágak kialakulása, tehát teljesen a víz és az ember kapcsolatáról fog szólni. A Bárka
Látogatóközpont egy újépítésű lesz, fél bárka kinézetű, úgynevezett passzívház lesz.
Itt a Körös halászati hagyományainak bemutatása fog megtörténni egy egylégterű
földszintes, a fölső szinten raktár kerül kialakításra. Mindegyik projektelem esetében
interaktív elemekkel kívánjuk érdekesebbé tenni a kiállításokat. Az Erzsébet ligetben
pedig egy olyan különleges tanösvény kialakítását tervezzük, ahol 4 magassági szinten egy tanösvény kerül kialakításra, ez egyelőre egyedi a térségben. Az üzemeltetésre vonatkozóan, a vallási és kulturális turizmus keretén belül megvalósuló projektelemeket a Közművelődési intézmény fogja üzemeltetni, míg az ökoturisztikait a GYÜSZTE. Már eleve a pályázatot úgy kellett benyújtani, hogy a velük megkötött szerződés a
pályázat része volt, hogy ezáltal a kiíró biztosítottnak lássa, hogy megtörténik a fenntartás. A projekt május 12-én kezdődött a munka már előbb elkezdődött mivel megérkezett a támogató döntés. A projektmenedzsmenttel a szerződés aláírása április 9én történt. A beszerzések keretében legelőször a közbeszerzési szakértővel volt szükséges aláírni a szerződést, illetve három árajánlat keretében kiválasztani, ő meg is
kezdte a tevékenységét, az ő javaslata alapján 5 db közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Ahogy ő kiválasztásra került azonnal megkezdődött a munka a kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozóan, jelenleg a dokumentáció árusítása van folyamatban, az
ajánlattételi határidő, június 11-e 10 óra. A felhívásban augusztus 15 szerepel a kiviteli
tervek elkészítési határidejének. A közbeszerzési bizottság úgy döntött, hogy hét
gazdasági szereplő részére küldik meg Kommunikációs szakértővel május 12-én került a szerződés aláírásra, tevékenysége folyamatos, a táblákat elkészítette kihelyezve
június 12-én lesz, 5 db tábla az 5 helyszínre. Sajtóközlemény is a napokban meg fog
jelenni, ezek mind kötelező tevékenységek, nyitórendezvényt is vállalt a projektgazda
arra június 13-án fog sor kerülni. Élményelemek tervezése forgatókönyv készítés a
beszerzési eljárás lezajlott a három kijelölt gazdasági szereplővel, jelenleg a megbízási
szerződésük aláírása van folyamatban, itt egyértelmű kérés volt a forgatókönyv készítőjével, hogy ő és majdan a kivitelező illetve a kiviteli terv készítő szorosan együttműködjön egymással, a projektmenedzsmenttel illetve a kijelölt szakértővel.

729. oldal

Műszaki ellenőri beszerzés folyamatban van, azért került rá ilyen hamar sor, hogy a
műszaki jelentést be tudjuk vonni a kivitelezési eljárás előkészítésébe. A kivitelezés
tervezetten 2014. szeptember hóban indul el, úgy igyekszünk készíteni az anyagokat,
hogy mihelyst megvan a kiviteli terv, akkor rövid időn belül kiírásra kerülhessen. A
költségek a tervezettek szerint alakulnak egyelőre. Indikátorokat a megvalósítás második évében kell produkálnunk másfél teremtett munkahelyet, a fenntartási idő első
évében ehhez még plusz 6 főnek kell hozzájárulni. Van még két elvárt indikátor támogatott turisztikai attrakció látogatottsága és ennek árbevétele ezt a fenntartási idő
első évétől kezdődően, a teremtett munkahelyet az üzemeltetőnek kell majd biztosítani. A tevékenységek előrehaladása illetve jelenlegi állása, a kiviteli tervek késedelemben vannak, ennek oka az, hogy tervezetten illetve a pályázatban is úgy szerepel,
hogy a szerzői jog alapján az engedélyes terv készítője fogja készíteni a kiviteli tervet,
de utána a DARFÜ-vel egyeztetve szükséges volt az engedélyes terv készítői megbízási szerződésének a módosítására, merthogy erre nem adott lehetőséget a DARFÜ
eljárás rendje, és innentől már közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. A közbeszerzési eljárásárok lebonyolítása minimális késedelmet fog szenvedni a műszaki ellenőr
alkalmazása ütemterv szerint halad, a kivitelezés negyedéves bontásban van, a cselekvés és ütemterv, tehát ugyanúgy 2014. harmadik negyedév, várhatóan szeptember
közepén megkezdődhet. Az eszközbeszerzés reméljük ütemterv szerint halad. Nyilvánosság biztosítása minimális késedelmet szenvedett, de ebben a projektben ez nem
okoz hátrányt. Üzleti marketingre ezután kerül sor, illetve a projektmenedzsment is
elkezdte minimális késedelemmel a tevékenységét.
Betkó József elmondta, a Képviselő-testület néhány hónappal ezelőtt döntött arról,
hogy a fürdőfejlesztés kapcsán egy csónakkölcsönzőt fog építeni. Ezt leállítottuk mivel ez a pályázat nyert, de a beszámolóban erről célzás sincs, hogy ezt át tudná venni
ez a pályázat. Élményelemek tervezés, forgatókönyv készítés, beszerzése megtörtént
ennyi tudható meg a beszámolóból, dehogy ezek az élményelemek tulajdonképpen
micsodák ezekről szeretne néhány szót.
Szikoráné Simon Ágnes válaszában elmondta, hogy nagy valószínűséggel át tudjuk
venni ezt a részét, de meg kell nézni az eljárásrendet, hogy ezt lehetővé teszi e. Még
nem biztos, de azon leszünk. Az élményelemeket azért nem részletezte, mert sok,
hosszú.
Várfi András polgármester hozzátette, a közbeszerzés szigorú szabályok szerint történik. Valamelyik közbeszerzési csomagnak része a csónakkikötő, amennyiben arra a
részre van egy nyertes, akkor az a nyertes attól a cégtől beszerezheti a csónakokat a
megfelelő szabályok szerint. Így lehet lehetőség menteni. Az oszlopokat pedig lehet,
hogy a temetőben fel lehet majd használni kerítésoszlopnak. Ez egy igen összetett,
szoros együttműködést kíván a benne résztvevőknek, ennek van egy jelentős eleme a
zarándokturizmus, amely nemcsak arról szól, hogy elindulunk, és valahol célba érünk,
ez sokkal összetettebb dolog, kialakítunk egy olyan csoportot, aki ezzel mélyrehatóan
tud foglalkozni. Papi emberek, tudós emberek lesznek benne Dr. Szonda István néprajzkutató is és a következő testületi ülésen hozzuk nyilvánosságra ezt a névsort.
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Kérte, hogy a tájékoztató elfogadásával egyidejűleg ezt is vegye figyelembe a Képviselő-testület.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” –
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című
pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén előadta, hogy 2014. január 1-jén lépett hatályba egy kormányrendelet, a módosítások érintették az alapító okiratokat, illetve más alapdokumentumokat, így a szervezeti és működési szabályzatok tartalmi elemeit is. A rendeletnek megfelelően elvégezte a hivatal a feladatát és módosította az SZMSZ-ét. Az
Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását 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, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
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cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. május 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. május 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 13 /2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1

A
011130

2
3
4

011220
013320
013350

5
6
7
8

016080
031030
032020
045120

B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Tűz –és katasztrófavédelmi tevékenységek
Út, autópálya építése
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9
10
11
12
13

045160
047410
051040
052080
054020

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

061020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
076062
081030
081043
081061
086090
091220

27

092120

28

092260

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

091250
098022
101222
102021
104030
041231
041232
041233
041236
041237
091140
082092

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
Lakóépület építése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3.Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy a Képviselő-testület 2014. márciusában
döntött úgy, hogy a Gyomaendrőd Apponyi út 24/A számú szolgálati bérlakást szociális bérlakássá minősíti át, így szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása, a 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, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletét
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 30. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„30. § (6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.”
2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. május 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. május 30.
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Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
Bérlakás címe

B
Komfortfokozat

C
m²

D
Szobaszám

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp.
A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp.
B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/C

Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfortos

31
41
30
35
29
31
30
27
55

1
1
1
1
1
1
1
1
1,5

E
Lakbér összege (Ft/hó)
3.880
5.140
3.760
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320

Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos

58
58
55
58
55
58

2
2
1,5
2
1,5
2

11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940

Komfort nélküli
Összkomfort
Összkomfort

90
60
56

2
2
2

11.290
15.650
14.610

2. melléklet a 14/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások

1

A
Bérlakás címe

B
Komfortfokozat

C
m²

D
Szobaszám

2

Álmos u. 11

Összkom-

64

2
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E
Garázs
m²

F
Lakbér
összege
Ft/hó
(nettó)

16.680

G
Garázs
bérleti
díj
ÁFÁval
Ft/hó

H
Óvadék
összege Ft

50.000

3
4

Hősök u.
39/B
Fő u. 45/1.

5

Fő u. 45/2.

6

Apponyi u.
24/B
Népliget u.
1/A
Népliget u.
1/B
Október 6
ltp. A/2
Október 6ltp
A/13
Október 6
ltp B/8
Október 6.
ltp B/3
Október 6.
ltp. B/10
Vásártéri ltp.
¼
Katona J. u.
54
Fő út 210.

fort
Komfortos

59

2

12.140

50.000

Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Komfortos

59

2

15.390

50.000

59

2

15.390

50.000

65

2

16.940

50.000

72

2

18.770

50.000

61

2

15.910

50.000

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

2

11.940

50.000

Komfortos

55

1,5

11.320
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3
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4.Napirendi pont
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati
rendelet átfogó felülvizsgálata
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások
következtében megkezdtük a helyi rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal
összhangjának vizsgálatát. A felülvizsgálat során a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet rendelkezései között számos olyat találtunk,
mely mára elavult, vagy azt magasabb szintű jogszabály már rendezi. Például az értelmező részben egyértelmű és más jogszabályban rögzített fogalmak kerültek rögzítésre. A rendelet hatályánál rögzítésre került kivételek nem minősülnek közterületnek, azokra a szabályozás egyébként sem vonatkozna. Nyomvonal jellegű létesítményekre vonatkozó rendelkezések között számos olyan van, melyet a villamos energiáról szóló valamint az utak építésének forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló kormányrendelet rögzít. Fenntartói kötelezettségek, az önkormányzatnak helyi rendeletben nem célszerű önmagára vonatkozó szabályokat
alkotni. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet, valamint a hulladékról szóló törvény számos olyan rendelkezést tartalmaz, ami a települési köztisztaságra vonatkozik, ezért ezeket duplán nem
kell szabályozni. A rendeletben található közterület használatra vonatkozó szabályok
egy részét a Ptk. károkozásra vonatkozó rendelkezései szabályozzák. A rendelet
megalkotásakor az önkormányzat szabálysértési szabályokat alkothatott azonban ez
a jogköre megszűnt. A Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az átfogó felülvizsgálat szükségességével értsen egyet továbbá utasítsa Dr.
Csorba Csaba jegyzőt, hogy az új szabályozást tartalmazó normaszöveget terjessze
be a 2014. június 26-i ülésre.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatának szükségességével egyet ért,
továbbá utasítja Dr Csorba Csaba jegyzőt, hogy az új szabályozást
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tartalmazó normaszöveget terjessze be a 2014. június 26-i Képviselőtestületi ülésre.
Határidő: 2014. június 26.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
5.Napirendi pont
A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy szintén egy törvényi módosítás következménye, mivel januárban az államháztartásról szóló törvény illetve kormányrendelet
módosult és ezek érintették az alapító okiratoknak a tartalmi elemit, így többek között a Határ Győző Városi Könyvtár Alapító Okiratának a tartalmi elemeit is. Ennek
megfelelően elkészült az alapító okirat módosítása, amely érinti a szakmai alaptevékenységeknek a kód szerinti megfeleltetését, illetve törölve lettek a
szakfeladatszámok, valamint a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását az alapító okiratoknak nem kell tartalmazni és ezért ez is törlésre került. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
A Határ Győző Városi Könyvtár 1998. január 29-én kiadott 22/1998. (I. 29.) Kt. számú
határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 281/1997. (IX.18.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejűleg a 281/1997. (IX.18.) KT számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló
56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.55. §-ban foglaltak
alapján, a Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint határozza meg.

Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/1998./I.29./ Kt.
számú határozata alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 4. pontja
4./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 910100 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉG
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 910100
4.1.1.Könyvtári tevékenység
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 55.§-ban foglaltak alapján
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása,
megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Szakágazat szám: 910100 TEÁOR szám: 9101
Szakfeladat szám: 91012 – Könyvtári tevékenység
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
¨
910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
¨
910122-.Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
¨
910123 – Könyvtári szolgáltatások
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat szám: 910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
4.2.
4.2.2.
4.2.3.

739. oldal

4.3. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul:
4/ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme
mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Könyvtári tevékenység
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
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6.Napirendi pont
A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy az intézmény alapító okiratát is jogszabályi
változás miatt kell módosítani, melyet az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2009. január 30-án kiadott 5/2009. (I. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú
határozatával az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Muzeális
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL
tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.)
számú határozata alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 3. pontja
3./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladat:
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3.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 900400
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési tevékenységek: Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Szakágazat szám: 910500TEÁOR szám: 9105 Közművelődési tevékenységek
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat száma: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtérmúzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
a.)Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény(5502 Gyomaendrőd, Sugár út
18-20. sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi
kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
3.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581400 TEÁOR szám:5814
Szakfeladat szám: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
3.1.4. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám:932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 841190 TEÁOR szám: 8411 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Kiegészítő tevékenység
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az alábbiak szerint módosul:
3./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
3.1. Szakmai alaptevékenységei:
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése:
a.) Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
b.) Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős
funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása:
a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
18-20.
b.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős
funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
3.1.3. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
083030 Egyéb kiadói tevékenység
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3.1.4. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
3.1.5. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3. Az alapító okirat 5. pontja törlésre kerül.
4. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy január elején hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény és a módosítások érintették az alapító okirat tartalmi elemeit,
így pontosításra kerültek a törvényi és a jogszabályi hivatkozások, szakmai alaptevékenységek kód szerinti megfeleltetése, törölni kellett a szakfeladatszámokat, gazdálkodási besorolást és az alapító okiratoknak nem kell ezeket tartalmaznia, az Ügyrendi
Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
A Városi Egészségügyi Intézmény 1999. június 24-én kiadott 175/1999. (VI. 24.) Kt.
számú határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végre744. oldal

hajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján, az Egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv., valamint a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, alábbiak szerint határozza meg:
az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.)
Kt. számú határozata alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szervek jogszabályban meghatározott közfeladata
4.1. Alaptevékenység:
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200
4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus
betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.”
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 86221Járó beteg-szakellátás:
¨
862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
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Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
¨
862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó
4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. szám - Háziorvosi rendelő- határozott időre 2013. március 31-ig.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A szakágazatba tartoznak azon egészségügyi intézményben végzett humánegészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 86903Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:
¨
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
¨
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
¨
869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500
Gyomaendrőd,
Erzsébet
liget
szám
Szakfeladat szám: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
¨
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
¨
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
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2.

4.3. Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Szakorvosi járóbeteg - ellátás
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
862200 Szakorvosi járóbeteg - ellátás
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Szakorvosi járóbeteg - ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos
beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri,
illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem
igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 Járóbetegek gyógyító szakellátása
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 – Járóbetegek gyógyító gondozása
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
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5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4.1.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek
nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
4.2. Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet.
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Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági
vezető
az alábbiak szerint módosul:
7./ A költségvetési szerv vezetőjének koordináló tevékenysége az egészségügyi
ellátás területén
Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén ismertette, hogy 1997. évi törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatainak az ellátásáról
beszámolót kell készíteni minden év május 31-ig. Külön jogszabály határozza meg
annak tartalmát és ezt a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni. Nagyon alapos,
mindenre kiterjedő, nagyon precíz beszámolót láthatunk, ami érinti a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 korosztály adataira. Elég érdekes volt
ezeknek az elemzése. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokat mutatja be, valamint az óvodáztatási támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást. Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Kiemelte, hogy 2013. évben
az ellátott településeken Csárdaszálláson, Hunyán összesen 98 család 219 gyermekét
gondozta, ez mindenképpen kevesebb volt az előző évhez képest, amikor 106 családból 247 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe. Apró javulás, de pozitív.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására beérkezett
pályázat véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Lehóczkiné Tímár Irént, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Tímár Irén bizottsági elnök ismertette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján egy pályázati felhívást tett közzé
a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói álláshelyének a betöltésére. A
kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett az előterjesztés mellékletét képezi. Az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. §. (4) h) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztás betöltésére, Dávid Ilona (Békéscsaba, Jókai út
6. 3/10. ) pályázó által benyújtott pályázatot alkalmasnak tartja az elbírálásra.
Határidő: azonnal
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10.Napirendi pont
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2013. évi tevékenységéről
Várfi András polgármester bejelentette, hogy a készítő és az előterjesztő Omiliák
Csaba tűzoltóparancsnok nem tud részt venni a mai ülésen. Felkérte Marton Dánielt
a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel ismertette, hogy egy korrekt beszámolót kaptunk. Néhány adatot
kiemelve, mely megmutatja azt, hogy az önkormányzati tűzoltóság működése sikeres
és szükséges. 2013. évben a tűzoltóság 42 db műszaki mentéshez és 46 db tűzesethez illetve 4 db téves jelzéshez vonult ki. Az éves vonulásaik száma összesen 92 db
volt. A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan 1 fő látja el 24 órás
szolgálat váltásban. Tűzoltóság folyamatosan 2 db középkategóriájú Mercedes gépjármű fecskendőt tart készenlétben, melyeknek a felszereltsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. A bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzati tűzoltóságot alkotó települések polgármesterei néhány órával ezelőtt szintén üléseztünk,
a Tűzoltó Egyesület elnöke nem tudott részt venni, hiszen később érkezik, mi is elfogadtuk ezt a beszámolót, valamint az Országos Katasztrófavédelem is elfogadta.
Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. évi beszámolója, valamint a 2014. évi
üzleti terve
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2013. évi beszámolót és javasolja annak elfogadását a 2014. éves üzleti terv jóváhagyásával együtt, valamint a könyvvizsgálattal kapcsolatos tájékoztató elfogadását.
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Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 200.074 ezer Ft.
A társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye 23.027 ezer Ft.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
ügyvezető részére a felmentvény megadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület
az alapító okirat és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Hamza Zoltán ügyvezető a 2013 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
társaság 2014. évi üzleti tervéről.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
alábbi 2014. évi üzleti tervét.
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2014. évi üzleti terv
I. Bevezető
I.1. A vállalkozás adatai:
A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.
Jogi forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégbírósági bejegyz: 0409-009983
Adószám:
22714990-2-04
KSH szám:
22714990-3821-113-04
Alapítás dátuma:
2010. július 23.
Telefon/fax
66/386-094
E-mail:
rhkkft@gmail.com
Bankszámla száma: 53200125-11084756
Főtevékenység:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tagok
Szarvas Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Összesen

Törzsbetét
Törzsbetét %
(Ft)
15.770.000
39,07
13.660.000
33,85
5.340.000
13,22
1.860.000
4,61
1.320.000
3,27
740.000
1,82
690.000
1,69
490.000
1,21
490.000
1,21
40.360.000
100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:
Név
Várfi András (elnök)
Brlás János
Pákozdi János

Lakcím
5500 Gyomaendrőd, Damjanich u
10/1
5552 Kardos, Petőfi u 17
5540 Szarvas, Petőfi u 17

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
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Szavazat
322
279
109
38
27
15
14
10
10
824

I.2. A Kft. feladata
A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési
szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja,
hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.
A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2014. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.
A Kft 2014-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű
működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos
javítása.
Az üzleti terv összeállítása során 2014. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az
alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:








kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
költségtakarékos gazdálkodás
tervezett bevételek realizálása
az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása
kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
a lakossággal kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése
színvonalas szolgáltatás biztosítása

II. Gazdálkodási adatok 2014. év
A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint
a tervezéskor ismert - 2014. évben várható – szerződésmódosításokat (Pl. Békés Város).
II.1. Bevételek alakulása
A Kft. 183.500 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

Megnevezés
BEVÉTELEK
Hulladékártalmatlanítás
Szerves hulladékkezelés
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
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2014. éves
terv
170 000 000
200 000
2 000 000
5 000 000

Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Saját termelésű készlet növekedése

200 000
100 000
1 200 000

4 800 000
183 500
Bevételek összesen
000
A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 92,6 %-át
teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási
járulékot is, mely összeget a jogszabályi változások szerinti megemelt összegben terveztünk. Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás
csökkenésével (Békés Város). Reményeink szerint a folyamatban lévő tárgyalás pozitív
eredménnyel zárul.
A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 80 %-a.
Itt figyelembe vettük, hogy a második félévtől esetlegesen bevétel csökkenés várható
ezen a soron. (Szarvas Város pályázaton nyert eszköz)
A saját termelésű készlet értékét az előző évi szinten terveztük meg. (termőföld,
komposzt, törtbeton - 4,8 millió Ft)
II.2 Költségek
A Kft 2014. évi várható költségei és ráfordításai 170.000 ezer forintban lettek megtervezve.
KÖLTSÉGEK
2014 évi terv
Anyagköltség összesen
18 230 000
Igénybevett szolgáltatás
30 770 000
Egyéb szolgáltatások
1 300 000
Anyagjellegű ráfordítások
összesen
50 300 000
Bérköltség
15 467 000
Személyi jellegű kifizetések
1 350 000
Bérjárulékok
3 672 000
Személyi jellegű ráfordítások
összesen
20 489 000
Értékcsökkenés
9 500 000
Egyéb ráfordítások
84 676 000
Céltartalék képzés
5 000 000
Összes költség és ráfordítás
169 965 000
Adózás előtti eredmény
13 535 000
Az 50 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében 18 millió forint a tervezett
anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legna-
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gyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-,
rezsianyagok költségét is.
Az igénybevett szolgáltatásokat 31 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük
figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási
költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást, útdíjat és szakértői díjat.
Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 3 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint munka-tűzvédelmi költség, más vállalkozóval végzendő
szállítás, alvállalkozói díj, rágcsálóirtás stb.
Egyéb szolgáltatások mint bankköltség, biztosítás, hatósági díj 1,3 millió forintban lett
tervezve.
Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 9,5 millió Ft-ban fog jelentkezni.
Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük meg.
Jelentős az egyéb ráfordítások 84,6 millió forintos értéke, melyből 80 millió forint lerakási járulékfizetési kötelezettség. A jogszabályi változást itt is figyelembe vettük. Itt
kellett figyelembe vennünk a helyi iparűzési adó növekedést, mely szintén a jogszabályi változások miatt következett be. (a lerakói járulék bekerült az árbevételek
körébe, ezáltal az iparűzési adó alapja megemelkedett)
II.3. Adózás előtti eredmény
Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2014. évi várható adózás előtti eredménye 13,5 millió forint:

Megnevezés
Bevételek összesen
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2014. éves
terv
183 500 000
169 965 000
13 535 000

III. Beruházási terv
A Kft a 2013. évi beszámolójában 10.000.000 Ft fejlesztési tartalékképzéssel számolt.
A jogszabályok alapján ez a 2013. évi társasági adóalapot csökkentő tételként vehető
figyelembe, (mintegy 1.000.000 Ft-os nagyságrendben) mely a 2013. évi beszámolóban kerül kimutatásra. Ezt az összeget a törvény szerint 4 éven belül kell fejlesztésre
fordítani.
A 2014. évi üzleti terv tervezéskor az általános feladatok végrehajtása mellett figyelembe vételre került a Kft. részére átadásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, hasznosítási munkák ellátása is.
A hosszú távú önálló, hatékony és költségtakarékos működéshez az előzőekben említett fejlesztési tartalékalapból a következő eszközök beszerzését tartom indokoltnak:
Ø kettős hasznosítású gépkocsi
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Ø szártépő
Ø fűkasza
Ø rendsodró
Ø motoros háti permetező
Ø egytengelyes pótkocsi
Számításaink szerint a beszerezni kívánt eszközök vételára és fenntartási költsége néhány éven belül megtérül, mivel a külső vállalkozóktól igénybevett munkák szolgáltatási díja számításaink szerint elérheti az évi 1.000.000 Ft-ot. A fejlesztési elképzelések
nem csak területek fenntartására és az épületek állagmegóvására irányulnak, hanem a
tulajdonosok hozzájárulásával gazdasági eredményt növelő tevékenységek is megvalósíthatók az átadott ingatlanokban.
IV. Összegzés
A 2014. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható
anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály
változások miatt várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül
beszállításra, melynek szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel számolhatunk a jövőben.
A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a
rendszert, biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson
hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztésére.
A 2014. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi
kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd. 2014-03-11
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi Regionális
Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 10/2014.(III.25.) határozatát, mely szerint 2014. június 1-től 5 éves időtartamra a KOVERO Kft.-t választotta
meg a könyvvizsgálat feladatainak ellátására.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
12.Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat
módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel ismertette, hogy a Képviselő-testület módosította a Zöldpark alapító
okiratát, az okirat szerkesztésével Dr. Juhász István ügyvédet bízta meg. Az eljáró
ügyvéd elvégezte a társaság alapító okiratának felülvizsgálatát. A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosítását az alábbiak
szerint fogadja el:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogokat gyakorló testület
a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat VII. fejezetének elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
Az alapító okirat VII. fejezetének 4.és 5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Nem lehet ügyvezető,aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23., 24.
§-iban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §iban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
Az ügyvezetővel, szemben az előzőekben megjelölt szabályok megszegésével a társaságnak okozott károk megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.
Az alapító okirat VII. fejezet 3. bekezdésének elnevezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az ügyvezető
Az alapító okirat VII. fejezetének utolsó (A cégvezető elnevezésű )bekezdése
törlésre kerül.
Az alapító okirat VIII fejezetének rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégszövege alá a társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül
írja alá a teljes nevét az aláírás-mintának megfelelően.
Az alapító okirat IX. fejezetének a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezésének 1. és 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság látja el a működés és a gazdálkodás ellenőrzését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az alábbiak szerint alakul.
A felügyelő bizottság tagjai:
1) FÜLÖP ZOLTÁN (an. Gyuricza Katalin ) 5502.Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. sz..
/ 2014.02.01.-től 2014. 11.30-ig/
2) LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN (an.: Varga Irén) 5500 Gyomaendrőd, Fő út 19.
/ 2010.11.05-től 2014.11.30-ig/
3) IVÁNYI LAJOSNÉ (an. Szabó Mária ) 5502.Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1. sz.
/2012.03.21-től 2014.11.30-ig/
Az alapító okirat X. fejezetének Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezései törlésre kerülnek, a XI. fejezet Egyéb rendelkezések címének számozása X. fejezetre
módosul.
Gyomaendrőd 2014. május 29.
Várfi András
alapító Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében a polgármester
Határidő: 2014. június 15.
Felelős: Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
alapító okirat elfogadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Zöldpark Nonprofit Kft.
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
A L A P Í TÓ O K I R A T A
a módosításokkal egységes szerkezetben
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény 57-60.§ (Ptk.), a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései alapján egyszemélyes, közhasznú
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozok létre.
A társaság feladata a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó
tevékenység ellátása. A társaság szolgáltatásainak igénybe vételét minden arra jogosultnak biztosítja, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú nonprofit céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, gazdálkodásának eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A
társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a Gyomaendrődi Hírmondó című folyóiratban teszi közzé. A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság nem
zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
I.
A TÁRSASÁG NEVE
1.
A társaság cégneve:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:
Zöldpark Nonprofit Kft.
II.
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE
1.
A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A.) Cél szerinti közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26.§.c.) pontja szerint:
környezetvédelem (közhasznú fő tevékenység)
természetvédelem és állatvédelem
A társaság közhasznú szervezet, mert ezen közfeladatok kötelező ellátásáért a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.§. (4) bekezdése szerint Gyomaendrőd
Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.), mint a társadalmi közös szükséglet ellátására kötelezett a felelős. A társaság a közfeladatot az Önkormányzat határozata alapján látja el.
B.) Tevékenységi körök TEÁOR szerinti besorolással:
8130 ’ 08 Zöldterület-kezelés (főtevékenység)
Közhasznú tevékenységet segítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:
7820 ’08 Munkaerő kölcsönzés
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IV.
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ÜZLETI ÉV
A társaság határozatlan időre alakul. A társaság első üzleti éve 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig tart. Az üzleti év ezt követően megegyezik a naptári
évvel.
V.
A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS ALAPÍTÓJA
A Társaság törzstőkéje: 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer Ft, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.
A társaságot Gyomaendrőd Város Önkormányzata /5500 Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1./ alapítja, törzsbetétjének összege 500.000,-Ft azaz Ötszázezer forint. Az alapító
a törzsbetét teljes összegét köteles az alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül a társaság pénztárába befizetni.
A Társaság alapítója mellékszolgáltatást és pótbefizetési kötelezettséget nem vállal.
A közhasznú társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tartozásainak
kiegyenlítése után a tag csak megszűnéskori saját tőke összege adható ki legfeljebb a
tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a
cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélra. A megmaradó vagyon közhasznú felhasználási célja: természetvédelem, környezetvédelem, közmunka
támogatása.
VI.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE
Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlés kizárólagos határkörébe tartozó kérdésekben az alapító tag dönt.
Ennek megfelelően az alapító határoz:
a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény
felhasználásáról
a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
olyan szerződés jóváhagyásáról, melyet a társaság a társadalmi szükséglet ellátásáért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről
az üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről
az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,
ellene kártérítési igény érvényesítéséről, valamint, ha az ügyvezető a társasággal
munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlásáról
a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának
megállapításáról, illetve ellenük kártérítési igény érvényesítéséről
a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról
olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, melyet a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt
a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról
az alapító okirat módosításáról
a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
továbbá mindazon ügyekben, melyeket törvény, vagy az alapító okirat a tag
kizárólagos hatáskörébe utal.
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Az alapító a döntéshozatalt megelőzően a Kszt. 7.§. (4) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97/A.§. (8) bekezdésében foglaltak szerint
köteles a felügyelő szerv, valamint – ha az nem azonos a legfőbb szervvel – a társaság
ügyintézésre és képviseletre jogosult szerve véleményét megismerni, mely nélkül érvényes alapítói döntés nem hozható. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát a könyvvizsgáló ellenőrzi, véleményének ismerete nélkül e kérdésben az alapító
nem hozhat érvényes döntést.
Nem vehető figyelembe a véleményezésre jogosult véleménye akkor, ha a tervezett
alapítói döntés őt magát, vagy közeli hozzátartozóját kötelezettség, vagy felelősség
alól mentesíti, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy ellene kártérítési pert indítványoz. (Nem minősül
előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető szolgáltatás.)
A véleményezési jog gyakorlása ülésen történik, -melyet évente legalább egyszer, a
számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására – a
társaság székhelyére kell összehívni. Az ülések nyilvánosak. Az üléseket a tag köteles
összehívni, legalább 8 nappal az ülést megelőzően. Az alapító az alapítói döntés tervezetét megküldi az ügyvezetőnek azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az írásbeli meghívónak tartalmazni kell az ülés napirendjét.
Az ülésre meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a könyvvizsgálót. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti. A véleményezésre jogosultak
csak személyesen gyakorolhatják e jogukat, képviseletnek helye nincs. A véleményezésre jogosultak az előterjesztett kérdésekben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással döntenek.
Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi
pontokat, a megjelentek nevét, tisztségét, az alapítói döntéstervezetekre előadott
véleményeket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a tag írja alá (amennyiben az alapító
személye azonos az ügyvezetővel, úgy az alapítón kívül a felügyelő bizottság elnöke a
másik aláíró). A jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokba bárki betekinthet.
Az alapítói döntésekről az ügyvezető köteles naprakész nyilvántartást vezetni, mely
nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, tartalmát és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét is.
Az alapító döntései, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, illetve a
közhasznúsági jelentést Gyomaendrődi Hirmondó folyóiratban 30 napon belül közzé
kell tenni. Az alapító azon döntéseit, melyek a közhasznú társaság bárki által igénybe
vehető szolgáltatásaira vonatkoznak, ezen túlmenően a társaság által működtetett
intézmény hirdetőtábláján is közzé kell tenni. A közzétételről az ügyvezető gondoskodik.
Az ügyvezető köteles biztosítani a társaság működésével kapcsolatos iratokba való
betekintést, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti
igényt írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles bármely,
jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy részére az iratbetekintést haladéktalanul, vagy az iratbetekintést kérővel egyeztetett időben, illetve jogszabály, vagy
hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
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Az iratbetekintésről az ügyvezető külön nyilvántartást vezet, melyből megállapítható
a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje.
Alapító kijelenti, hogy a működésével, szolgáltatásai igénybe vételével, beszámolói
közlésével kapcsolatos döntéseinek nyilvánosságát az előzőekben megjelöltek szerint
(közzététel), valamint az irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog gyakorlásával biztosítja. Amennyiben ezen rendelkezésekkel sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság ezen adatait megyei, vagy országos sajtó útján is közzéteszi.
A társaság köteles a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása az alapító kizárólagos
hatáskörébe tarozik.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a)
számviteli beszámolót
b) költségvetési támogatás felhasználását
c)
társasági vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) cél szerinti juttatások kimutatását
e)
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok
tárulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét
f)
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g)
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyeinek intézését és a
társaság képviseletét Fekete József (an: Székely Zsuzsanna, sz.h. Mezőberény, sz.i.
1956.11.18., Mezőberény, Békési u. 19/A. sz. alatti lakos)ügyvezető látja el. Az ügyvezető kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, személyében a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény, illetve más jogszabályok szerinti kizáró ok nem áll fenn. Az
ügyvezető megbízatása 2012. január 01-től 2016 augusztus 15.napjáig tart.
Az ügyvezető feladata:
a társaság képviselete
a tagjegyzék vezetése
a társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás
a társaság éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elkészítetése, annak az alapító elé tárása
az alapító tájékoztatása a társaság működéséről
az alapító döntésre felkérése azokban az esetekben, melyekben az alapítói határozathozatal jogszabály alapján nem kötelező
az alapító döntéshozatalát megelőző, véleményezésre jogosultak ülésének öszszehívása, jegyzőkönyvének elkészítése, a jegyzőkönyvek és határozatok nyilvántartása
az alapító döntéseinek nyilvánosságra hozatala, az iratbetekintés biztosítása,
felvilágosítás-adás a társaság közhasznú tevékenységéről.
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Az ügyvezető:
a)
az Nyrt.-ben való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben
b)
nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző
más gazdálkodó szervezetben
c)
maga, illetve közeli hozzátartozója a társaságnál felügyelő bizottsági taggá nem
választható meg
d)
maga, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy javára a
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket
e)
a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt, ha maga, vagy közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség aló mentesül, vagy
f)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt /nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás/
g)
a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűnését
megelőző 2 évben legalább egy évig-vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
h)
Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet ügyvezető, aki a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
23., 24. §-iban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-iban megjelölt összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
Az ügyvezetővel, szemben az előzőekben megjelölt szabályok megszegésével a
társaságnak okozott károk megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.
VIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt, előrenyomott,
vagy nyomtatott cégszövege alá a társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül írja a teljes nevét aláírás-mintának megfelelően.
IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság látja el a működés és a gazdálkodás ellenőrzését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az alábbiak szerint alakul.
A felügyelő bizottság tagjai:
1) FÜLÖP ZOLTÁN (an. Gyuricza Katalin ) 5502.Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. sz..
/ 2014.02.01.-től 2014. 11.30-ig/
2) LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN (an.: Varga Irén) 5500 Gyomaendrőd, Fő út 19.
/ 2010.11.05-től 2014.11.30-ig/
3) IVÁNYI LAJOSNÉ (an. Szabó Mária ) 5502.Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1. sz.
/2012.03.21-től 2014.11.30-ig/
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A felügyelő bizottsági taggá megválasztottak az új tisztség elfogadásától számított 15
napon belül azt a gazdasági társaságot, amelynél már ilyen tisztséget betöltenek,
írásban tájékoztatni kötelesek.
A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre különösen a következő:
a)
kezdeményezi az alapítónál a véleményezésre jogosultak rendkívüli ülésének
összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére, ha véleménye szerint az ügyvezetés jogszabályba, az alapító okiratba, vagy a társaság alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az alapító érdekeit
b) megvizsgálja az alapító valamennyi, véleményezésre előterjesztett döntéstervezetét, és azokról véleményt mond
c)
írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról, és a közhasznúsági jelentésről
d) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
e)
munkája során jelentést kérhet a vezető tisztségviselőkről, illetve tájékoztatást a
társaság munkavállalóitól
f)
megvizsgálja a társaság könyvelését, iratait.
A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni és döntéshozatalt kezdeményezni, ha olyan mulasztásról, jogszabálysértésről, vagy a társaság érdekeit egyébként
súlyosan sértő tényről szerez tudomást, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítsa, illetve enyhítése a döntésre jogosult hatáskörébe tartozik. Ugyanezen kötelezettség terheli a felügyelő bizottságot, amennyiben vezető tisztségviselő
felelősségét megalapozó tényt észlel. A felügyelő bizottság haladéktalanul értesíteni
köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult a működés törvényességének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az, aki:
a)
az alapító hozzátartozója
b) a társasággal jelen megbíztatásán kívül más tevékenység ellátására irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll- kivéve:
jogszabály másképp rendelkezik-, vagy ennek hozzátartozója
c)
a társaság közhasznúsági cél szerinti juttatásából részesül-kivéve: a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatását-, vagy ennek hozzátartozója
d) ezen tisztségének betöltésében a Gt.-ben, vagy a Kszt.-ben megjelölt egyéb kizáró, vagy korlátozó okok akadályoznak
e)
a közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a társaság felügyelő
bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak
megszűntét követő 2 évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
f)
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23., 24.§-aiban, valamint a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-aiban megjelölt öszszeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.
A felügyelő bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
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A felügyelő bizottság testületként működik. A bizottság tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelő bizottságot az elnök hívj össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a
cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,
aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő
bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök
nem intézkedik, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
nincs helye. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul köteles az
alapító döntéshozatalát kezdeményezni.
A bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg, melyet az
alapító hagy jóvá.
X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A társaság vezető tisztségviselője adatai, a cégnyilvántartást részért képező tények és
adatok nyilvánosak, azokat a Cégközlönyben kell közzétenni.
A vezető tisztségviselő tevékenységéért az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható gondossággal köteles ellátni, kötelezettségeinek megszegése esetén a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:
a)
megbízatásának időtartama lejár
b) az alapító visszahívja
c)
lemond
d) elhalálozik
e)
vagy a törvényben meghatározott egyéb kizáró ok bekövetkezik.
A vezető tisztségviselő bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60.napon válik
hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, a 2006.évi IV. törvény és a Ksztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés VII. fejezete
elnevezésének megváltozása, a VII. fejezete 4.és 5. bekezdésének módosulása,
VII. fejezet 3. bekezdésének módosulása, az alapító okirat VII. fejezetének utolsó
bekezdése törlése, VIII. fejezetének módosítása, és IX. fejezetének módosítása,
valamint a X. fejezet törlése és emiatt a korábbi XI. fejezet sorszámozásának
módosítása adott okot.
A jelen egységes szerkezetű társasági szerződés a 2014. május hó
napjával bekövetkezett változásokat tartalmazza, vastag, dőlt betűvel szedve. Az ellenjegyzés a változott részekre vonatkozik.
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Gyomaendrőd, 2014. május
Ellenjegyezte:
Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Tájékoztatás a Liget Fürdő szolgáltatásaihoz tervezett csónakkikötő munkálatiról
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Képviselő-testület az áprilisi ülésen döntött arról,
hogy a fürdő szolgáltatásainak bővítésére tervezett Hantoskerti holtágra nyíló csónakkikötő munkálatait továbbra is felfüggeszti. Ezzel egyidejűleg kérték a Liget Fürdő
Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen kimutatást az addig elvégzett munkákról, illetve külön az anyagokról, amelyek a bontás után újra felhasználhatóak. A csónakkölcsönző
munkáinak leállítása, illetve az eszközbeszerzés törlése miatt keletkezett kiadások és
a bontásból felhasználható anyagok értékének egyenlege összesen 1.351.983,-Ft ez a
kiadás tovább csökkenthető 510.800,-Ft-al, amennyiben a Lélekkel a Körösök mentén
projekt keretében elszámolható a legyártott eszköz. A visszabontott anyagok felhasználására bizottságunk javasolta, hogy a Magtárlaposi út 1-3. szám alatti ingatlan
körbekerítéséhez használják fel az oszlopokat. Két bizottság tárgyalta, a Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolják.
Fülöp Zoltán elmondta, hogy teljesen más táblázatot kaptunk a bizottsági ülésen.
Ott felvetődött, hogy a felhasznált és visszanyert anyagok különbségét kérjük a testületi ülésre, erre gyakorlatilag kaptunk egy teljesen más jellegű táblázatot. Átírták a
táblázatot. Nem ezt kértük, hanem hogy mutassák be a megvásárolt anyagok menynyiségét. Illetve az már többé-kevésbé összhangban van a visszabontottal, viszont az
elvégzett munkák díjköltsége jelentősen megváltozott a bizottsági anyaghoz képest.
Vass Ignác ügyvezető válaszában elmondta, hogy a bizottsági ülésen, ami volt kérés,
azt a Fekete József ügyvezetővel egyeztettük. Ők készítettek egy olyan táblázatot,
amely már a lekönyvelt anyagokat tartalmazza, amelyek ténylegesen erre a munkafolyamatra lettek felhasználva. Az első táblázatnál csak ki voltak gyűjtve azok az összegek, hogy mennyibe került az a bizonyos munkafolyamat, amit addig elkészítettek és
milyen anyagokat építettek be. A két táblázat összértéke nem változik, csak más
bontásban van a könyvelési tételek szerint.
Fülöp Zoltán hozzátette, érdekelte volna, az elvégzett munkák díjköltsége, azaz
534.300,-Ft részletesen, amiről jelen pillanatban sincs tudomásunk.
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Vass Ignác elmondta, a díjtétellel kapcsolatban nem tud nyilatkozni ő megrendelő
volt, ez azokat a tételeket tartalmazhatja, amelyek a legyártás a beépítés és a visszabontás során felmerülnek, ezek a díjtételek ebből állnak.
Fekete József ügyvezető hangsúlyozta, Városfenntartó bizottság ülése után másnapra a Pénzügyi Bizottsági ülésre elkészítették a tényleges lekönyvelt bérköltséggel,
anyagköltséggel visszabontás költségével aktuális táblázatunkat, amit oda is adtunk.
Ebben az összes bérköltség, amiről szó esik 543.000,-Ft teljes mértékben részletezve
van.
Várfi András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal 3 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Liget Fürdő Kft.
tájékoztatását a csónakkölcsönző kialakítás munkái leállítása kapcsán
keletkezett költségekről.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester elmondta, hogy a visszabontott anyagok felhasználásáról
szavazzanak.
Toldi Balázs alpolgármester emlékeztetett arra, hogy volt egy döntése a Képviselőtestületnek a Magtárlaposi úti öt lakásos szolgálati bérlakás telkének körbekerítésével
kapcsolatban, melynek lényege az volt, hogy a kerítés építésére akkor térnek vissza,
ha mind az öt lakásba megtörténik a beköltözés. Véleménye szerint jó lenne, ha az
oszlopok felhasználásáról szóló döntésünkkel igazodnánk ehhez a korábbi döntésünkhöz. Módosító javaslattal élt, miszerint a visszabontott zártszelvény oszlopokat a
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti ingatlan kerítéskészítés megkezdéséig a
Gyomaszolg Ipari Park Kft telephelyén kerülnek letárolásra.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak Alpolgármester úrmódosító javaslatáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a csónakkölcsönző kialakítás munkái során visszabontott zártszelvény oszlopokat a
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti ingatlan kerítéskészítés megkezdéséig a Gyomaszolg Ipari Park Kft telephelyén tárolja.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
14.Napirendi pont
A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat
fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel ismertette, hogy a beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, ami
részletes kitér a 2013. évi tevékenységekre és a 2014. évi előirányzatokra. Látható,
hogy a mezőőri szolgálat működéséhez hozzájárulnak a földtulajdonosok, elég sok
elmaradás van jelen pillanatban, ezek behajtása folyamatban van. A Pénzügyi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
kintlévőségek behajtásáról, valamint a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
Adóellenőrök díjazásának a meghatározása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Marton Dániel ismertette, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént az idegenforgalmi adóellenőri álláshelyekre a pályázatok kiírása, melyre öszszesen 7 pályázat érkezett be. Pályázók meghallgatása után 2 fő került felvételre idegenforgalmi adóellenőr, meghatározott idejű közszolgálati munkaviszonyba 2014.
május 1-től 2014. augusztus 31-ig. A bizottság tárgyalta a javadalmazásukat és a jutalékuk rendszerét, melyek az előterjesztés mellékletét képezi, a bizottság elfogadásra javasolja.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
284/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóellenőrök jutalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
A 2011-2013. évek május-augusztus havi adóköteles vendégéjszakái
átlagának, 10.456 vendégéjszaka, növekedése után:
- 1-100 %-os növekedés esetén 150 Ft/vendégéjszaka,
- 100 % feletti növekedés esetén 50 Ft/vendégéjszaka.
Határidő: azonnal
16.Napirendi pont
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása
Várfi András polgármester felkérte Marton Dánielt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Marton Dániel ismertette, hogy a Képviselő-testület döntött arról, hogy a központi
felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárást követően felmondja a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval. A Képviselő-testület
létrehozta az eljárás előkészítéséért felelős bíráló bizottságot. A bizottság a feladatát
teljesítette és elkészítette az ajánlati felhívás tervezetét. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság elfogadta. A nyílt eljárás keretében határozott időre, 2 évre történik a szolgáltatás megrendelése. Az eljárás lezárását követően az ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlattevővel kíván majd szerződést kötni. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző hozzátette, az ajánlati felhívással kapcsolatban a közbeszerzési hatóság hiánypótlást bocsátott ki, ennek teljesítése megtörtént, tehát előreláthatólag az ajánlati felhívás a jövőhéten a közbeszerzési értesítőben megjelenik.
Ezzel a közbeszerzési eljárás egy újabb szakaszba jut.
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A dokumentáció elkészítése megtörtént, tehát nincs akadálya, hogy az esetleges potenciális ajánlattevők érvényes ajánlatot tegyenek. A jelenlegi szolgáltatóval a szerződés felmondására azt követően kerülhet sor, ha a közbeszerzési eljárás érvényesen
és eredménnyel zárul le. Tehát lesz olyan szolgáltató, akivel az önkormányzat szerződést tud kötni. A felmondás során együtt kell működni a Békési Kistérséggel, hiszen a
szolgáltatás gazdája a Békési Kistérség.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, pályázni lehet a helyi közlekedés működtetésének folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására. A támogatás
összege önkormányzatunk esetében a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért
járó ellentételezés mértékéig igényelhető, jelen esetben 17,7 M Ft. Két bizottság tárgyalta, mindkét bizottság a pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014.(IV.18.) NFM rendelete alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására. Az önkormányzat jelen határozatában kinyilatkozza:
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
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- a helyi közlekedés működtetéséhez, (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez a tárgyévet
megelőző évre (2013 évre) vonatkozóan december 31-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 17 700 000 Ft nettó összegű,
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
- a közszolgáltatási szerződést a pályázati eljárás útján nyertes közszolgáltatóval (Mobilbusz Közlekedési Kft.) kötötte meg 2008. április
14-én (105/2008.(III.27.) Gye. Kt. számú határozata
Határidő: 2014. június 10.
Felelős: Várfi András polgármester
18.Napirendi pont
Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintése
Várfi András polgármester felkérte Betkó Józsefet, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József ismertette, jelen előterjesztés a vízi közmű, a szennyvíz, illetve a csatorna, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal kapcsolatos, az elmúlt
években bekövetkezett változásokról ad egy rövid tájékoztatást. Jelenleg a vízi közmű Gyomaendrődön az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében van. A társaságnak 2013.
december 31-én 190 települési önkormányzat, közte Gyomaendrőd Város Önkormányzata valamint a Magyar Állam a tulajdonosa. A vízminőség javítással kapcsolatban több projekt is indult, ezek közül a KEOP projekt keretében a Békés megyei ivóvízbázisok védelméről gondoskodik a társaság, emellett meg kell említeni több településen, köztük Gyomaendrődön is folyó szennyvíztisztító telep korszerűsítést, mely
közvetlenül is érinti az üzemeltető társaságot. A Közép-Békés Térség
Ivóvízminőségjavító programja is elindult, amelynek befejezése, valamint a víz minőségének javulás 2015-ben várható. Gyomaendrődön 2014. április 5-től hatályos a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet. A Gyomaszolg Ipari Park Kft
az elmúlt időszakban a közszolgáltatási szerződését megfelelően teljesítette, a jogszabályban előírt munka végzésének, adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett.
A vizek kártételei elleni védekezés, illetve az öntözés állami feladatkörbe került. Ez
megnyitotta annak a lehetőségét, hogy az egyes önkormányzatok a tulajdonukban
lévő öntőző és vagy belvízelvezető csatornák kezelését felajánlják a működési terület
szerinti vízügyi igazgatóság számára, jelen esetben a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság számára. Ezzel önkormányzatunk élt is.
2013 decemberében aláírásra került új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Gyomaszolg Kft-vel. A közszolgáltató a szerződésben foglaltaknak, valamint a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesít.
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A Városfenntartó valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
első döntési javaslatról
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés,
közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintéséről szóló
beszámolót.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park
Korlátolt felelősségű Társasággal (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) háztartási
szennyvíz elszállítására közszolgáltatási szerződést köt az alábbiak szerint:
Közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött egyrészről:
Név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402-0000000
Számlavezető: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Várfi András polgármester
Mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban: Önkormányzat), mint megrendelő, másrészről:
Név: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Cím: Gyomaendrőd, Ipartelep u 2.
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Adószám: 10665387-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-26653897-00000000
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Gyomaendrőd
Képviseli: Fekete József ügyvezető
Mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)- együttesen: felek- között a mai
napon az alábbi feltételek mellett:
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a felek közötti kapcsolatok szabályozásáról hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának feladat-ellátási körébe tartozik, a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó vízgazdálkodási
közszolgáltatás szervezése és fenntartása.
I. A szerződés tárgya
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján jelen szerződés nem
tartozik a Kbt. hatálya alá.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény
(továbbiakban Vtv.) IX/A. fejezet 44/C paragrafusának (2) bekezdése szerint az Önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a Közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából
történő átadási helyet, továbbá a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit, az üdülőingatlanokra,
az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat,
a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
3. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót,
hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint lássa el a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos közfeladatokat. A Közszolgáltató a szennyvíz begyűjtési tevékenységét az önkormányzati rendelet alapján, az
egyes ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi.
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II. A szerződés időbeli hatálya
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2014. év május hó 31. napján – Képviselő-testületi jóváhagyást követően – lép hatályba és 2024. év május hó 31-ig tart.
III. A szerződés területi hatálya
Jelen szerződés hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területére.
IV. Pénzügyi megállapodások
1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás
igénybevételének fogyasztói díjtételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletében határozza meg.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás díjtételeit meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a Közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a Közszolgáltató javaslata alapján a jegyző
terjeszti elő évente november 30-ig.
3. A díjkalkuláció alapján díjat csökkenteni kell legalább a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással. A kalkulált díj és a közszolgáltatás igénybevételének díjának különbözetét az Önkormányzat számla ellenében megtéríti a
közszolgáltató felé.
V. A szolgáltatás szabályai
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet (továbbiakban: szippantás)
az azt igénylők előzetes jelzés (telefonon, írásban, szóban) alapján tehetik meg, és a
Közszolgáltató a szippantást három munkanapon belül elvégzi.
2. Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása az önkormányzat tulajdonában és a
Alföldvíz Zrt. Üzemeltetésében lévő Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepre (Hrsz.:
02238/3)történik.
3. Önkormányzati, közületi megrendelés esetén a megrendelő intézmények, cégek
vezetői aláírásukkal igazolják a szippantás teljesítését, ami az aktuális hó utolsó napját
követő munkanapon kerül kiszámlázásra.
4. Lakossági megrendelés esetén díjfizetés a szippantást követően azonnal megtörténik készpénzfizetési számla ellenében.
5. Igazolt díjhátralék esetén kiegyenlítésére vonatkozó eljárás rend a Vtv. 44/E. §-ban
előírtak szerint történik.
VI. Közszolgáltató kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei a következők:
a) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
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b) A közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben és a vízgazdálkodási tevékenységre irányadó jogszabályokban foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben
és gyakorisággal;
c) Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, valamint a szükséges képzettségű és létszámú szakembert;
d) A közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi;
e) Tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jogi szabályai szerint felel;
f) Megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat;
g) A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke alkalmazásának
tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének legalább évente
egyszer – legkésőbb tárgyév november 31-ig – tájékoztatja; és adatokkal alátámasztva készíti el javaslatát az új közszolgáltatási díjra;
h) Az Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatja a szolgáltatás végzésével összefüggő valamennyi lényeges körülményről;
i) Biztosítja a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötését és érvényességének fenntartását;
j) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
k) Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos – ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok
kezelése során betartja a hatályos – különösen a fogyasztóvédelmi – jogszabályi rendelkezéseket.
VII. Önkormányzat kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra,
hogy:
a) A Közszolgáltató számára szükséges információkat rendszeresen biztosítja;
b) A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti;
c) A szerződés hatálya alatt harmadik személlyel a szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, kivéve, ha a Közszolgáltató súlyos mulasztásából eredően a szippantás másképp nem oldható meg;
d) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának megállapítására irányuló kezdeményezését megtárgyalja, a díj kialakításában együttműködik, és azt rendeletében évente megállapítja;
e) Gondoskodik a lakosság, ill. az érintettek folyamatos tájékoztatásáról, ennek során
együttműködik a Közszolgáltatóval.
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f) Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
VIII. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele:
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
b) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel,
mintha saját maga teljesített volna.
IX. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik:
a) A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
b) Felmondással;
c) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
b) a Közszolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsérti.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak
kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos
érdekeit jelentős mértékben sérti.
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap. A felmondást a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével lehet foganatosítani.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni, és az abban foglalt kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni.
X. A szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal írásban módosíthatja a
közszolgáltatási szerződést.
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XI. Egyéb rendelkezések
1. Felek jelen szerződést folyamatos közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és
az esetleges jogvitáikat lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg
rendezni.
2. Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták rendezésére kikötik Szarvas Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014.
(IV. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó egyéb
hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint kell eljárni.
4. Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megfelelőt, igazoltan képviselőjük útján oldalanként kézjegyükkel ellátva helybenhagyólag írják alá.
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2014. ……………………………………..
Önkormányzat képviseletében:

Közszolgáltató képviseletében:

…………………………………
Várfi András
polgármester

…………………………………
Fekete József
ügyvezető

Ellen jegyzi:
…………………………………
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
19.Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.04.23.ai módosítása, Kft. beszámoló elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
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Betkó József ismertette, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2014. április 23-i ülésén jóváhagyta a társulási megállapodás 4. számú mellékletének kiegészítését a döntési javaslatban foglaltak szerint. Ez alapján a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vezető tisztségviselője éves prémiumot csak akkor kaphat, ha
a Társulási Tanács a tárgyban egyhangúan dönt. A társulási megállapodás többi
pontja változatlan marad. A Városfenntartó Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását, továbbá javasolja, hogy 4. döntési javaslatként jelen előterjesztésbe kerüljön bele, hogy a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzemeltetési
költségei ne lakosságarányosan, hanem beruházás arányosan kerüljenek megfizetésre. Erről a javaslatról a Társulást értesíteni kell. Ennek az az oka, hogy a nemrég megszavazott 3 M Ft törzstőke szinte elfogyott, felélte a társulás. Gyakorlatilag működés
nélkül. Az ügyvezető prémiumáról az a véleményem, hogy egy olyan előterjesztést
kellene megszavazni, olyan döntést kellene hoznunk, hogy ne a Társulási Tanács ülésén lehessen dönteni a prémiumról, hanem valamennyi tagönkormányzat Képviselőtestületének határozatával lehessen csak prémiumot kifizetni.
Várfi András polgármester hozzátette, helytelennek tartja, hogy még nem is működik egy Kft, azt sem tudjuk, hogy milyen lesz a végkimenetele már prémiumot szabunk meg. Helyesnek tartanám azt is, hogy majd egy év sikeres működés után lenne
prémium meghatározás, akár lehetne ez is a döntési javaslat, de lehet az is amit
Betkó József mondott, hogy minden tagönkormányzat egyhangú szavazatával lehessen csak prémiumot fizetni, tehát amennyiben valamelyik önkormányzat nem szavazza meg akkor nincs prémium. Akkor nem görgetünk akadályt a prémium lehetősége elé, de minden Képviselő-testület külön szavazzon róla. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról a Betkó József képviselő
úr által javasolt kiegészítéssel.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 2014. április 23-ai
módosítását, hanem módosító javaslattal él az alábbiak szerint:
A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete kiegészül egy új 5. ponttal az
alábbiak szerint:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a
lakossági terhek nem emelkednek. A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának
tagönkormányzatai ezügyben egyhangú Képviselő-testületi döntést hoznak.
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Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
előtársasági beszámolóját.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a harmadik döntési javaslatról,
ügyvezető megbízása, valamint a társaság alapító okiratának elfogadásáról
A Képviselő-testület egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. május 14ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata
egységes szerkezetbe foglalva
2014. május 14.
mely kibocsátásra került az alapító által a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V.
tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.
Az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot hoz létre, és egyben megállapítja a társaság alapító okiratát az alábbiak
szerint:
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I.
A társaság adatai
1.

Társaság cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.
A társaság rövidített cégneve:
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. A társaság székhelye (telephelye/fióktelepe):
5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 19.
3. A társaság jogállása és időtartama
A társaság a feladatát nonprofit szervezetként látja el.
A társaság működésének időtartama: határozatlan.
4. A társaság alapítója
A társaság alapítója a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.). Az alapító a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 87.§ szakasza értelmében jogi személyiséggel rendelkezik. Az
alapítót képviseli Brlás János, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás elnöke (születési idő; 1960.08.26.; anyja neve: Valkovszki Erzsébet; lakcím; 5552 Kardos, Petőfi S.
u. 17.; adóazonosító jele: 8342052656)
Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván létrehozni,
az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi területéhez tartozó
települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton nyertesként szerepelt, a
megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges követelmény.
II.
A társaság tevékenysége
5. A társaság tevékenységi körei:
5.1. A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszer (TEAOR '08) szerint a társaság tevékenységi köre:
5.2.1. A társaság főtevékenysége:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A társaság egyéb tevékenységi körei:
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság az engedélyköteles tevékenységeket, csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja.
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A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képesítés szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával végzi. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor,
amikor az adott tevékenységet ténylegesen megkezdi.
A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
6. A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében
pénzbeli betét. Az alapító tag törzsbetétének összege 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió
forint, amely teljes egészében pénzbeli betét.
Az alapító tag a jegyzett tőkének a társaság rendelkezésére bocsátását a társaság
bankszámlájára való befizetésével köteles teljesíteni, melyről a pénzforgalmi szolgáltató igazolást állít ki.
Alapító 500.000 Ft pénzbeli betétet már szolgáltatott, 2.500.000 Ft pénzbeli betétet
pedig ezen okirat aláírásától számított 15 napon belül szolgáltat.
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
7.Az üzletrész átruházása
7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
7.2.Az üzletrész
a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
c) öröklés;
d) a házastársi közös vagyon megosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.
Az üzletrész felosztásához az alapító hozzájárulása szükséges.
7.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése
folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek
az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
8. A társaság üzleti éve:
A társaság határozatlan időre alakul, a társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
III.
A társaság szervezete
9. Az alapító jogai és kötelességei
9.1. Az Alapító jogai
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, így
a 2013 évi V. tv. szerint különösen:
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a)
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c)
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
d) az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
e) a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
f) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
h) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése;
i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
l) a társasági szerződés módosítása;
m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
n) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
p) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
r) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
Jelen Alapító okira az Alapító hatáskörébe utalja továbbá:
- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyását;
- a Társaság működésének ellenőrzését az alapítói jogok gyakorlójának saját belső
ellenőrzési szervezete útján;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyását;
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyását;
- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadását és/vagy annak módosítását.
A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja,
azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő
szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az ügyvezető és
a Felügyelő Bizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére
közvetlenül megküldeni.
Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az
ügyvezetőt írásban értesíti.
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10. A társaság ügyvezetője
A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetője: Hamza Zoltán Gábor
Születési neve: Hamza Zoltán Gábor
Anyja neve: Rusz Mária
Születési hely, idő: Békésszentandrás, 1962.08.04.
Lakcíme: Békésszentandrás, Kisfaludy utca 19.
Adóazonosító jele: 8349133910
Az ügyvezető e-mail címe: koros.szogi.hulladek@gmail.com
Az ügyvezető megbízatása 1 (egy) évre szól.
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
Nem lehet ügyvezetője a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző
naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő
volt.
Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében
vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától
számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol
már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
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köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását,
a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint
törvényben előírt más adatokat;
köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása
esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat és
az alapítói határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat nem utal az Alapító
kizárólagos jogkörébe.
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles
ellátni.
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok
Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik,
képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály
által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesített formában aláírják.
10. 4. A társaság cégjegyzése
A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője önállóan.
A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
Az ügyvezető a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak
okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának
világosan ki kell derülnie.
Az ügyvezető gondoskodik a társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
11. A társaság Felügyelő Bizottsága
11. 1. A Felügyelő Bizottság tagjai
A 2013. évi V. Tv. rendelkezései, továbbá a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
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Felügyelő bizottság tagjainak adatai:
Név: Molnár József elnök
Anyja neve: Szenczi Erzsébet
Született: Békéscsaba, 1962.10.14.
Lakcím: 5551 Csabacsűd, Táncsics M. u. 41.
adóazonosító jele: 8349841974
Név: Kozsuch Kornél
Anyja neve: Sovány Ilona
Született: Szarvas, 1972.11.12.
Lakcím: 5553 Kondoros, Szénási út 60.
adóazonosító jele: 838666200
Név: Betkó József Imre
Anyja neve: Novodonszki Zsuzsanna
Született: Gyula, 1963.04.17.
Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1.
adóazonosító jele: 8351690406
11. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól.
11.3. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelő bizottságának tagja
nem lehet.
11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:
A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az
Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a
tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító nevezi ki.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A Felügyelő Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani.
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A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az
ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság Alapítója hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen
van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ülésen hozott határozatokat is. A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.
A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Az összehívást a tag az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság
ülését 8 napon belül nem hívja össze, az összehívására bármely tag jogosult.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám
alá csökken vagy, nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá az ügyvezető javadalmazása vonatkozásában a 2009. évi CXXII tv. 4§ (1) bek. alapján szabályzatot alkot az Alapító. A szabályzatot a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
12. A könyvvizsgáló
12.1. Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki.
A könyvvizsgáló adatai:
KENZÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
székhely 5540 Szarvas Vasút u. 39., Cg. 04-09-003546
kamarai nyilvántartás száma: MKVK 001908
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Kijelölt könyvvizsgáló:
Lázárné Kovács Etelka
anyja neve: Kécskei Piroska
Lakcím: 5540 Szarvas, Malom u. 9/4.
Kamarai nyilvántartási szám: MKVK 005927
A könyvvizsgálót az Alapító a 2013. november 15. napjától 2014. május 31. napjáig
terjedő időszakra, a folyó üzleti évről készített (egyszerűsített) éves beszámolót elfogadó alapítói határozat meghozatalának időpontjáig jelöli ki.
12.2. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló
- a társaság Alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az itt felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint
annak megszűnésétől számított három évig.
- aki a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.
12. 3. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei
- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet (meghívás vagy saját
maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető
tisztségviselők vagy Felügyelő Bizottság tagjainak a 2013.évi V. Tv-ben meghatározott
felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését
kérni;
- ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles
erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni,
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
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IV.
A társaság gazdálkodása
13. A társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december hó 31.
napjáig tart.
A társaság tevékenységéről a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni.
Az éves beszámolót - a felügyelő bizottság véleményezését követően - az Alapító
hagyja jóvá.
A 2013.évi V. tv. értelmében a nonprofit társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet
csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó
nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
V.
Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
14.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül többek között az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, ill. a többcélú kistérségi társulás különkülön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók meghatározott adatait és díjazását, valamint a (2) bekezdés szerint a másokkal együttesen cégjegyzésre
vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az a törvényben meghatározott adatokat.
A 2.§ (3) bekezdés alapján továbbá a társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés
értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó
adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az
egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
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Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős.
14.2. Azokban az esetekben, amikor a 2013.évi V. tv. a társaságot kötelezi arra, hogy
közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
A társaság e-mail címe: koros.szogi.hulladek@gmail.com
VI.
Záró rendelkezések
Jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a 2013. évi V. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére, a 2014. január 22-i keltezésű,
1./2014. számú alapítói határozattal módosított szakasz változása adott okot, mely
szakasz a társasági szerződésben dőlt betűvel van jelölve (10. pont).
Szarvas, 2014. május 14. napján.
Brlás János
az alapító Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása
képviseletében a Társulás elnöke
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzemeltetési költségeiről, ami nem lakosságarányosan, hanem
beruházás arányosan kerüljön megfizetésre a tagönkormányzatok által. Kérte, hogy
szavazzanak.
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának - mint alapítónak hogy a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési
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költségei ne lakosság arányosan, hanem beruházás arányosan kerüljön megfizetésre a tag önkormányzatok által.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
20.Napirendi pont
Békés megyei területfejlesztési programjának véleményezése
Várfi András polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései alapján a Megyei Önkormányzatok egyik legfőbb feladata a területfejlesztés lett. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a Megyei Önkormányzat a fejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátása keretében a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési terv figyelembe vételével kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei fejlesztési tervet. A Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy a program jelentőségére való tekintettel, bár ezt jogszabály
nem írja elő, a dokumentumot véleményezésre megküldi a megyei települések önkormányzatainak. A Városfenntartó Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a Békés Megyei Önkormányzat által 2014. április 25-én egyeztetésre bocsátott Békés
megyei területfejlesztési programot változtatások nélkül fogadja el.
Nagyné Perjési Anikó hozzászólásában elmondta, hogy főleg az operatív részre helyezte a hangsúlyt. A járásoknak le kellett adni a projektcsomagjaikat, ezeket végig
nézve látható, hogy az összes járás minimum négy illetve öt, hat, hét, kilenc projektcsomagot adott le, míg a gyomaendrődi járás összesen 3 intézkedési projektcsomagot tett a területi operációs program elé. Ilyen a járás közlekedésfejlesztése, energetikai beruházások, illetve a gyomaendrődi járás egészségügyi infrastruktúra programja. Emellé le kellett tenni Gyomaendrődnek a Gyomaendrőd erősségei, gyengeségei,
lehetőségei, veszélyei. Gyomaendrőd kiemeli a turisztikai szálláshelyek kínálatát, lehetőségként a kerékpárúthálózat fejlődése, kerékpáros közlekedés népszerűsítése,
illetve a megújuló energiákat, de itt már a turizmust nem említi. De a későbbiekben a
gyomaendrődi járás relatíve magas turisztikai potenciállal és természeti erőforrásokkal rendelkezik, amely lehetőséget teremthet az idegenforgalom, valamint a környezettudatosság és megújuló energiaforrások hasznosításának növelése irányába, mely
javíthatja a járás versenyképességét. Számára ebből az anyagból az tűnik ki, hogy
Gyomaendrőd szeretné a turisztikai potenciáját még jobban javítani, de magában
ebben az intézkedési csomagban az elkövetkezendő 7 évre semmilyen járási fejlesztést nem adott le. Nem gondolkodik Gyomaendrőd olyanban, hogy a járásban lévő
egyéb településeket is bevonja a turizmusba, illetve azokkal milyen együttműködést
lehetne kialakítani. Abban sem gondolkodik, hogy most ezután a nagy projekt után
milyen turisztikai továbbfejlesztéseket szeretne végezni.
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Végigolvasva ezt a járási programcsomagokat, a békési, gyulai, szarvasi, sarkadi járás
mindegyik gondolkozik további turisztikai fejlesztésen. Tehát ezt nagyon sajnálta,
hogy nem került be. Két testületi üléssel ezelőtt itt volt ez az anyag, de akkor fel is
vetette a turizmust, hogy miért nem került bele, amire azt a választ kapta, hogy mert
nem lehet turizmust beletenni. Ehhez képest azt látja, hogy az összes többi járás a
turizmust igenis beletett ebbe a fejlesztési programjába. Kérdése az volt, hogy van e
még lehetőség arra, hogy a gyomaendrődi járás programcsomagjában 4. pontként
beletegyük a járás turisztikai fejlesztését? Ha lehetséges, akkor tegyük meg mindenképpen, hiszen az elkövetkezendő 7 évet határozzuk most meg, nem egy évet.
Pardi László osztályvezető válaszában elmondta, hogy amikor ezt az anyagot összeállította a Megyei Önkormányzat az operatív programon kívül tőlünk, mint önkormányzattól semmilyen egyéb dokumentumot, véleményt, semmit nem kért. Egyedül
a más témakörökben benyújtott dokumentumok alapján készítette el ezt a dokumentációt. A területfejlesztési operatív programban mi első körben próbáltunk meg
olyan elemeket is belerakni, ami turisztikai jellegű. Kihangsúlyozva holtágaknak az
életminőségét és a holtágakra alapozva egy turisztikai jellegű beruházást szerettünk
volna végigvinni. Kezdetben, amikor elkészítettük a projekt ötleteinket akkor járási
szinten mintegy 3 milliárd forintos programmal készültünk, amit már akkor is tudtunk, hogy nagyobb, de szerettünk volna tartalékot képezni ebben a projektben.
Ezek után kijött egy kormányhatározat, ami a korábbi kistérségi szintről a költségeket
átdolgozta járási szintre és sajnos a gyomaendrődi járás az általunk tervezett 2,5-3
milliárd forint helyett csak 1,6 milliárd forintos keretet kapott, amit leosztottunk lakosságarányosan a településekre, így Gyomaendrőd nagyjából 900 M Ft-ot kapott.
Mivel megnyertük ezt a turisztikás pályázatot, az volt a véleményünk, hogy talán ezt
a 900 M Ft-ot nem biztos, hogy turisztikára kellene fordítani, hanem a helyiek életminőségének javítására.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, személye sem arra gondolt, hogy 900 M Ft-ot
további turisztikai fejlesztésekre költsön el a város, hanem arra, hogy a lehetőségét
adjuk meg, ha lesz pénz akkor további turisztikai programokat tegyünk ehhez a mostani fejlesztéshez. Nagyon kevés az, hogy megcsináljuk ezt a fejlesztést, tovább kell
gondolni az elkövetkezendő 7 évre. Mindenképpen járás szintben kellene gondolkodnunk, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy Dévaványa a túzokrezervátummal,
amit valahogy be kellene vonni a turizmusunkba, akkor mindenképpen javasolná,
hogy az életminőség javítása mellett valamekkora részt, ha van még rá lehetőség,
akkor a turizmusra is fordítsunk.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, mindenre van még lehetőség, hiszen ezek
nem lezárt dolgok. Ezeknek a kidolgozása, átdolgozása most van folyamatban. A
gyomaendrődi járási fejlesztési koncepcióba az érintett polgármesterek dolgoznak
együtt. Minden egyes programelem, döntése előtt van egy konzultáció, amin az érintett polgármesterek vesznek részt, ennek az eredőjéből születik meg az a javaslat,
amit gyomaendrődi járás szinten továbbküld Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Ezek az elképzelések az érintett polgármesterek döntéseivel születnek.
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Ha a turisztikát tartják kiemelt elképzelésnek, akkor az kerül be. Nem véletlenül a
közösségi közlekedés fejlesztését támogatják a polgármesterek, hiszen ezekkel válnak beköthetővé, vagy összeköthetővé azok a meglévő adottságok, amelyek járás
szinten belül jelen vannak, például a túzokrezervátum. Ennek a megközelíthetősége
eléggé problémás, de ugyanígy vonatkozik az összes olyan turisztikai attrakciónak az
összekötésére, ami Szarvason már kiépült, hiszen a közösségi közlekedésen belül kell
kezelni a kerékpárutas közlekedést is. Eléggé csökkent a rendelkezésre álló anyagi
erőforrás, ezért olyan pályázatokat, olyan célokat próbálnak az érintett önkormányzatok megfogalmazni, ahol a jövőbeni működési költségeket próbálják csökkenteni,
hiszen nem lehet tudni, hogy az önkormányzatok költségvetése a következő években
hogyan alakul, mint változik. Így jön be az alternatív energiaforrások kiemelt kezelése. Ez nem lezárt koncepció, amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata azt
kívánja, hogy Gyomaendrődön a turisztika kiemelten kerüljön tervezésre, kezelésre
annak nincs akadálya, de ezeket a jelenleg rendelkezésre álló források nem támasztják alá. Ez egyébként Gyomaendrődre vonatkozhat, hiszen Gyomaendrőd önmaga
tesz javaslatot saját településére és nem a járáshoz illeszkedik, hiszen azokat a korábbi polgármesteri véleményeket, javaslatokat, döntéseket, azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Pardi László osztályvezető hozzátette, bár a területfejlesztési operatív programmal
nagyjából körbeírtuk, hogy milyen fejlesztési irányvonalat szeretnénk vinni, de ez a
2014-2020-as időszaknak egy apró szegmense, tehát az önkormányzatok előtt nyitva
lesz egy másik ajtó is, amelyik eddig is működött, hogy egy pályáztatási rendszerben
ugyanúgy lehet majd pályáznunk turisztikai jellegű, vagy infrastruktúra jellegű beruházásokra is. A területfejlesztési operatív program talán annyiból szerencsésebb,
hogy ott nem kell más önkormányzatokkal versenyeznünk, hanem normatív jelleggel,
majd ha úgy ítélik meg, hogy ez a projektötlet megérett a megvalósításra akkor automatikusan meglehet valósítani.
Nagyné Perjési Anikó megkérdezte, az új egészségügyi központ kialakítására ha jól
emlékszem 450 M Ft lett betervezve, hány négyzetméterrel kalkulálták ezt? Mert, ha
450 e Ft-os négyzetméter árral számolok, akkor 1000 m2 jönne ki, az pedig elég szép
négyzetméterár.
Pardi László osztályvezető válaszában elmondta, nem tud jó választ adni, mert főépítész úrral párszor egyeztettek erről, de konkrét tervek még nincsenek. Egy keretösszeget szerettek volna meghatározni, és majd ezt követően el lehet indítani a terv
előkészítést. Négyzetméter mennyiséget nem tud mondani, mert ilyenek nem születtek, a tapasztalatok alapján próbáltak meg számokat beállítani.
Nagyné Perjési Anikó módosító javaslatot tett, a 450 M Ft az elég vaskosan van
megszámolva erre a központra, hiszen, ha 1000 m2-ben számolunk annyi pedig úgy
gondolja, hogy nem lesz, tehát onnan valamennyit át lehetne csoportosítani és úgy
ahogy az összes többi olyan járás ahol turisztikai potenciálban kiemelten kezeli a turizmust és annak a fejlesztését, akkor Gyomaendrőd sem maradhat le erről.
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Tehát úgy gondolja, hogy onnan valamennyit át kellene csoportosítani és különböző
turisztikai programokat hozzárendelni, amit az elkövetkezendő hét évben meg lehetne valósítani.
Várfi András polgármester elmondta, nagyon értékeli ezeket a törekvéseket a turisztika irányába, ugyanakkor most nem erről beszélünk, hanem a Békés megyei területfejlesztési tervet véleményezzük. Nem osszuk még a pénzt, nem ott tartunk, hogy
innen veszünk el, vagy onnan. Vannak bizonyos elképzelések, mikor egy családi háznak a költségvetése 120 M Ft akkor 450 M Ft-ból faragni az egészségügytől mikor
egy korszerű egészségügyi házat szeretnénk létrehozni és valóban a főépítész úr
mondott egy hozzávetőleges értéket, ezt nem tartotta helyesnek. Azért sem mert
nagyon sok egyéb forrásból lehet a turisztikát fejleszteni és nem feltétlen ebből a
járási pénzből, ami gyakorlatilag a városképre is jelentősen hatna, hiszen itt kívánnánk elhelyezni ezt az egészségügyi intézményt. Ezt nem tudja támogatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy lehet más módon csoportosítani
ezeket az összegeket. Amikor főépítész úrral egyeztettünk valóban nem volt tételes
négyzetméter, de arra figyelemmel kellene lenni, hogy a Hősök úti épületet át kell
alakítani, hiszen az úgy ér valamit, hogyha annak is megteremtődik a funkciója. Annak idején volt egy olyan elképzelés, hogy a Hősök úti épületből egy olyan gyógyító
központot létrehozni, ami már kapcsolódik az egészségügyi ellátáshoz, de mégsem
szervesen oda illeszkedik, hiszen az egy nagyon jó helyen lévő épület, viszonylag közel a fürdőhöz és közel szálláslehetőségekkel. Amikor ez az összeg meghatározásra
került akkor ezt úgy javasolta főépítész úr, hogy legyen annyi tartalék benne, hogy
ott valamit el lehessen indítani. Lehet „kifillérezni” de legyen tartalék abban, hogy a
Hősök úti épületet is be lehessen állítani, mert pusztán azzal, hogy a betegellátás
elkerül onnan és a Hősök úti épületnek nem lesz meg a funkciója az nem egy szerencsés döntés. Ahogy polgármester úr is mondta, ezek még elképzelések és vázlatpontok, lesz lehetőség módosítani és korrigálni és új célokat és elképzeléseket behozni.
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem tartaná helyesnek, ha elkezdenénk
osztani a pénzt, mert az előterjesztést végigolvasva a megyei önkormányzat a vélemények megküldésére 45 napot hagyott. Hajlandó június 13-ig összehívni egy rendkívüli testületi ülést és akkor valóban nem kiemelünk egy dolgot és abból leveszünk
és máshová teszünk akkor legyen olyan, hogy hozzáírunk még 10 véleményt és azt
megszavaztatom egyenként, az valóban a testület véleménye, de ne osszuk még a
pénzt mert nincs még mit osztani.
Nagyné Perjési Anikó hozzátette, emlékezete szerint a Hősök úti épületre külön
soron van elkülönítve összeg.
Poharelec László elmondta, értelmezése szerint, ha most a döntési javaslatra nemet
nyomunk, akkor még egyszer össze kell hívni a testületet? Számára is furcsa, mert
nagy horderejű dolgoknál előjönnek, hogy eszi, nem eszi, nem kap mást.
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Valakik eldöntik, összedugják a fejüket, utána mi pedig bólintsunk rá, hát ez számára
nem elfogadható. Vagy az előkészítésbe is vegyenek részt az első pillanattól kezdve
és akkor nézzék meg, hogy milyen hosszú távú elképzelésekről van szó, vagy pedig
írják le, hogy ez van, és azt tudomásul veszi. Egyetértett polgármester úrral abban,
hogy vagy nemet nyomunk vagy pedig levesszük napirendről és jobban átgondoljuk.
Toldi Balázs alpolgármester hozzátette, azt nem tudjuk átgondolni amit véleményeznünk kell csak a sajátunkat tudjuk átgondolni, tehát lehet, hogy nem ártana azzal foglalkozni annál is inkább hiszen a következő napirendi pontban is erről van szó,
igaz kicsit máshogy, de gazdaság illetve vállalkozásfejlesztésről van szó, amit úgy
láttam, hogy a Békés megyei területfejlesztési operatív programban szintén van
komplex vállalkozásfejlesztés. Osztályvezető úr említette, hogy az az előnye ennek az
operatív programnak, hogy nem kell versenyeznünk más településekkel. Tehát ha mi
gazdaságot, vállalkozást szeretnénk fejleszteni és beépítenénk ebbe a területfejlesztési operatív programunkba illetve az oda leadott ajánlásokba ilyen részeket, akkor
elképzelhető, hogy versenyelőnyben lennénk más településekkel, megvalósíthatnánk
könnyebben bizonyos dolgokat. Természetesen nem szabad elfelejteni a többi pályázati lehetőséget, ami adódni fog, hiszen nagyon sok pénzt lehet majd lehívni, de
lehet, hogy ezt a kettőt összhangba kell hozni és lehet, hogy kicsit komplexebben
kellene kezelni a két történetet, és lehet, hogy a másikat is át kellene gondolnunk,
hogy szükség van e így ebben a formában 4,2 M Ft-ra vagy nincsen. Lehet, hogy érdemes lenne ebbe az operatív programba beépíteni a komplex vállalkozásfejlesztést.
Várfi András polgármester véleményt kért, hogy akkor levegyék napirendről?
Poharelec László megkérdezte, hogy jogilag melyik a helyesebb? Hogy most nemet
nyomunk és akkor úgyis össze kell hívni a Képviselő-testületi ülést, vagy pedig levesszük napirendről, mert rendkívül sok kérdés merült fel.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy ez a vita jelenleg nem a megyei
területfejlesztési koncepcióról folyik, hanem arról, hogy Gyomaendrőd mit szeretne
részben beépíteni, vagy újraépíteni a megyei területfejlesztési koncepcióban. Bármit
nyom a Képviselő-testület, bármilyen döntést hoz, az megfelel a jogszabályoknak,
mert ha nem akarja elfogadni a területfejlesztési koncepciót, akkor nemmel szavaz,
de javasolhatja azt is, hogy egy másik testületi ülésen tárgyalja meg a testület, mert
adott esetben nem sikerült kellő mélységben átnézni, újra kívánja gondolni. Jogilag
bármelyik megoldás jó, az viszont fontos, hogy addig a határidőig, amíg az önkormányzatnak a véleményét el kell juttatnia, addig juttassa el a megyei önkormányzat
részére. Az lényeges, hogy vagy igent, vagy nemet mondjon a fejlesztési koncepcióra
és nyilván úgy kíván igent mondani, hogy azokat az elvárásait, amiket szeretne elérni
a koncepcióba azt, eljuttatja a megyei önkormányzat részére.
Várfi András polgármester az elhangzott vélemények alapján a döntési javaslat módosítását támogatná, hogy a Képviselő-testület most ne hozzon döntést, hanem június 13-i határidőig egy rendkívüli ülésen újratárgyalja ezt a napirendi pontot és ak795. oldal

kor teszi meg véleményét.
Felkérte a képviselőket erről a javaslatról hozza meg döntését.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei területfejlesztési programjának véleményezésével kapcsolatban jelen ülés keretében nem hoz döntést, a 2014. június 13-i határidőre figyelemmel rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében tárgyalja újra.
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
Helyi gazdaságfejlesztési program készítése
Várfi András polgármester visszautalt az előző napirendi pontnál hozott módosító
indítványra, miszerint egy rendkívüli ülés keretében fogják véleményezni Békés megye területfejlesztési programját. Tekintve, hogy a megyei és helyi program között
van összefüggés, ezért javasolta, hogy ezt a napirendi pontot is a rendkívüli ülésen
tárgyalja meg a testület.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, javasolta határozzanak arról, hogy a helyi gazdaságfejlesztési
program készítése tárgyú előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi gazdaságfejlesztési
program készítése tárgyú előterjesztést rendkívüli képviselő-testületi
ülésen fogja megtárgyalni.
Határidő: azonnal
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22.Napirendi pont
2014 évi útépítési és útjavítási beruházás elindítása
Betkó József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést, amely szerint a képviselőtestület az áprilisi ülésén a 2014. évi útfelújítási beruházásunkhoz 30 millió forintos
többletforrást rendelt, ezáltal a rendelkezésre álló forrás 77 millió forint lett.
A Városfenntartó bizottság javasolja a testületnek, hogy a 2014. évi útépítés és útjavítási beruházás költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
Útépítés: 16 654 028 Ft
Útfelújítás: 28 806 013 Ft
Kerékpárút felújítás:812 435 840 Ft
Járda felújítás: 6 001 550 Ft
Költségvetési tartalék: 7 000 000 Ft
Közbeszerzési tartalék: 4 282 669 Ft, amit elsősorban útkátyúzásra javasolnak felhasználni.
Lebonyolítás: 1 819 900 Ft
Összesen: 77 000 000 Ft
A javasolt műszaki tartalomnál a 6 millió Ft keretösszeget javasolják a járdajavításra
fordítani a konkrét műszaki tartalom felülvizsgálata után.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök az Öregszőlői utakkal kapcsolatban a lakók
kérését tolmácsolta, miszerint jó lenne, ha az utak négy év után ismét legréderezésre
kerülnének, mert már olyan szinten járhatatlanok, hogy a mentő autó már nem tud
bemenni a betegért. A járdák is 40 cm szélesek, azokon is lehetetlen közlekedni. Ráadásul a rázatok is nagyon rossz állapotban vannak, úgy hogy semeddig nem lehet
gépkocsival bemenni. Találjanak valami megoldást a problémára, sok idős beteg ember lakik ott, akiknek szüksége van az orvosi ellátásra.
Betkó József tájékoztatásul elmondta még, hogy az öregszőlői kerékpárút javítására
12.435.840 Ft-ot fognak felhasználni. A 7 millió Ft tartalékból a gréderezést meg fogják tudni oldani.
Dávid István helyi lakos kérte, hogy a Népligetben lévő általános iskola körüli út a
járda és az Alkotmány utcában az út teljes körű felújítására kérjenek szakvéleményt.
Az aszfalt olyan állapotban van, hogy a javítás már nem jelent megoldást, azt teljesen
fel kellene újítani.
Betkó József reagálva elmondta, ezt is a 7 millió Ft tartalék terhére lehet megoldani.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, egyenlőre csak szakvéleményt kértek a
testülettől, úgy hogy egyenlőre maradjanak csak ennél.
Marton Dániel képviselő megjegyezte, a testület maximum véleményt adhat, szakvéleményt nem.
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Várfi András polgármester megjegyezte, a közbeszerzési tartaléknál is keletkezhet
majd tartalék, tehát ott majd figyelembe lehet venni az ilyen jellegű kéréseket.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Az első döntési javaslatban a beruházás költségvetésének elfogadásáról, míg a másodikban a műszaki tartalom meghatározásáról döntenek.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évi útépítés és útjavítási beruházás költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 Útépítés: 16 654 028 Ft
 Útfelújítás:28 806 013 Ft
 Kerékpárút felújítás:12 435 840 Ft
 Járda felújítás: 6 001 550 Ft
 Költségvetési tartalék: 7 000 000 Ft
 Közbeszerzési tartalék keret: 4 282 669 Ft
 Lebonyolítás:1 819 900 Ft
Összesen: 77 000 000 Ft
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évi útépítés és útjavítási beruházás
műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

Kátyúzás
Téglagyári út kátyúzása
Olajosok útja kátyúzása

Út felújítás
Egység
Összesen
Összesen (brut(m2, db)
Egységár (nettó)
Áfa
tó)
11 000 000
2 000
5 500 Ft
Ft 2 970 000 Ft
13 970 000 Ft
45

5 500 Ft

247 500 Ft

66 825 Ft

314 325 Ft

60

5 500 Ft

330 000 Ft

89 100 Ft

419 100 Ft
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Soczó zugi út kátyúzása

800

5 500 Ft

4 400 000 Ft

1 188 000 Ft

5 588 000 Ft

József Attila utca
felújítása
Zsák utca felújítása

210
100

4 600 Ft
4 600 Ft

966 000 Ft
460 000 Ft

260 820 Ft
124 200 Ft

1 226 820 Ft
584 200 Ft

219

4 600 Ft

1 007 400 Ft

271 998 Ft

1 279 398 Ft

230

4 600 Ft

1 058 000 Ft

285 660 Ft

1 343 660 Ft

275

4 600 Ft

1 265 000 Ft

341 550 Ft

1 606 550 Ft

130

4 600 Ft

598 000 Ft

161 460 Ft

759 460 Ft

50

6 000 Ft

300 000 Ft

81 000 Ft

381 000 Ft

300

3 500 Ft

1 050 000 Ft
22 681 900
Ft

283 500 Ft

1 333 500 Ft

6 124 113 Ft

28 806 013 Ft

Rácz Lajos utca
felújítása
Endrődi temetőhöz vezető út felújítása
Damjanich utca
(Szabadság - Apponyi között)
Polányi Máté utca
(Selyem -Sugár
között)
Póhalmi út javítása
tört anyaggal
bisztosítással (m3)
Németzugi sor út
javítása
Összesen

Pásztor J.

Járda javítás
Egység
Összesen (netÖsszesen (brut(m2, db)
Egységár tó)
Áfa
tó)
14 3 900 Ft
55 380 Ft
14 953 Ft
70 333 Ft

Zrínyi Miklós utca

245

3 900 Ft

955 500 Ft

257 985 Ft

1 213 485 Ft

Selyem út (József
A. - Toronyi utca)
Csillagos utca
Vörösmarty
Hámán Kató
Kálvin
Budai
Hősök
Mikszáth
Hunyadi

250
18
70
1,5
8
14
27
90
27

3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft

975 000 Ft
70 200 Ft
273 000 Ft
5 850 Ft
31 200 Ft
54 600 Ft
105 300 Ft
351 000 Ft
105 300 Ft

263 250 Ft
18 954 Ft
73 710 Ft
1 580 Ft
8 424 Ft
14 742 Ft
28 431 Ft
94 770 Ft
28 431 Ft

1 238 250 Ft
89 154 Ft
346 710 Ft
7 430 Ft
39 624 Ft
69 342 Ft
133 731 Ft
445 770 Ft
133 731 Ft
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Lévai
Széchenyi
Selyem út
Kenderáztató utca
Besenyszegi utca
Vásártéri ltp.
Kulich Gyula
Lehel
Gárdonyi

6
6
100
50
70
110
50
4
51

3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft

23 400 Ft
23 400 Ft
390 000 Ft
195 000 Ft
273 000 Ft
429 000 Ft
195 000 Ft
15 600 Ft
198 900 Ft

Összesen

4 725 630 Ft

Egység
(m2, db)
Kerékpárút felújítás (II. ütem 1030
m felújítás)
Összesen

Kerékpárút felújítás
Összesen (netEgységár tó)

2720

Egység
(m2, db)

3 600 Ft

9 792 000 Ft

Út építés
Összesen (netEgységár tó)

Losonczy utca útalap
Összesen

6 318 Ft
6 318 Ft
105 300 Ft
52 650 Ft
73 710 Ft
115 830 Ft
52 650 Ft
4 212 Ft
53 703 Ft
1 275 920
Ft

Áfa
2 643 840
Ft

Áfa
3 540 620
13 113 408 Ft
Ft
3 540 620
13 113 408 Ft
Ft

29 718 Ft
29 718 Ft
495 300 Ft
247 650 Ft
346 710 Ft
544 830 Ft
247 650 Ft
19 812 Ft
252 603 Ft
6 001 550 Ft

Összesen (bruttó)

12 435 840 Ft
12 435 840 Ft

Összesen (bruttó)
16 654 028 Ft
16 654 028 Ft

Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Várfi András polgármester
23.Napirendi pont
A Fő út 66. szám alatti ingatlan használatba adása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Fő út 66. sz. alatti ingatlant a képviselőtestület 2012. február havi ülésén haszonkölcsön szerződés alapján a Cigány Szervezetek Országos Szövetség használatában adta 2 év időtartamra. A szerződés lejártával
kértük az ingatlan visszavételét. A szövetség jelenlegi üzemeltetéssel kapcsolatos lejárt tartozása: 38.287,-Ft, amely áram, gáz és víz közműszolgáltatások díjait tartalmazza. A Roma Polgárjogi Szövetség bejelentette igényét a Fő út 66. szám alatti ingatlan
használatára.
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A Roma Polgárjogi Szövetség legalább 5 évre kívánja használatba venni az ingatlant a
különböző, a kérelemben részletezett programok megvalósítása érdekében.
A Városfenntartó bizottság javasolja az ingatlan használatba adását a Roma Polgárjogi Szövetségnek 2 év időtartamra.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti (
6477 hrsz. ) ingatlant TÁMOP.5.3.10 kompetenciafejlesztő képzés megvalósítása céljára, 2 időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint használatba adja
a Roma Polgárjogi Szövetségnek.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-204, képviseli: Várfi András polgármester), mint kölcsönadó, (a továbbiakban Kölcsönadó)
másrészről
Roma Polgárjogi Szövetség (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. képviseli: Szécsi
Zsolt elnök, országos nyilvántartási azonosító: 955/2011, eljárt bíróság neve: Gyulai
törvényszék ), mint kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése alapján az
alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.
A kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt található, belterületi 6477 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja, amelyet a kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
3.
A használat joga a kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától 2 évig illeti
meg.
4.
Kölcsönvevő az ingatlant TÁMOP.5.3.10 kompetencia fejlesztő képzés megvalósításához használhatja.
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5.
A kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a kölcsönadó
előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6.
A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat.
7.
A kölcsönvevő a használatba vett ingatlan működtetését saját felelősségére
végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli.
Kölcsönvevő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
8.
A kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az
ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9.
A kölcsönvevő a közüzemi díjakat a változás-bejelentés közlése után önálló mérőóra alapján közvetlenül fizeti meg szolgáltatónak. Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori mérőóra-állások rögzítésre kerülnek.
10.
A kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartja.
11. A kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
12. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik a 3. pontban meghatározott időtartam lejártával.
13. A kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
- a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,
- a kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően
használja.
14. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Szerződő felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag írták alá.
A szerződés aláírás napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2014. ….
…………………………………………..
Várfi András
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
kölcsönadó
…………………………………………..
802. oldal

Szécsi Zsolt
Roma Polgárjogi Szövetség
elnök
kölcsönvevő
Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást mérő órák állásáról
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
24.Napirendi pont
Fő út 85. szám alatti volt óvoda épület használatba adása
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye az önkormányzati tulajdonú, Gyomaendrőd, Fő út 2.
szám alatti ingatlanból használatba kapott 2 db helyiséget. Az épület további 6 helyiségében a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata végzi a feladatát. A pedagógiai szakszolgálat munkájának bővülése kapcsán a
használatba vett 2 helyiség kevés, ezért az előzetes megbeszélések során felvetődött
annak a lehetősége, hogy az egész épületet használatba vegye. A Fő út 2. szám alatti
épület teljes használatba adásával a fenntartás költségei az önkormányzatot fogják
terhelni. Ennek feltétele, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak helyet kell biztosítani. A
gyermekjóléti szolgálat munkatársaival történt egyeztetés alapján helyszíni szemlét
tartottak a volt Fő út 85. szám alatti óvoda épületében. A helyszíni szemle alapján a
jelenlévők kisebb átalakítások és felújítási munkák elvégzése után alkalmasnak találják
a gyermekjóléti szolgálat működtetését. Egyetértés alakult ki abban, hogy az épület
helyiségei, műszaki állapota, a városban való elhelyezkedése kapcsán a szolgálat további tevékenysége jó feltételek között folytatható. Hivatalos megkeresés még nem
érkezett a pedagógiai szakszolgálat vagy KLIK részről a Fő út 2. szám alatti épület teljes használatára vonatkozóan.
A Bizottság támogatja a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltöztetését a Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan épületébe.
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy mind két fél részéről megvan a fogadókészség az átköltözésre. A döntési javaslat szerint a végső döntést a felmérések eredményének ismeretében fogja meghozni a képviselő-testület.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 képviselő nem szavazott, az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete támogatja a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
átköltöztetését a Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan épületébe.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a végleges döntését a Békés Megyei Pedagógia Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
Fő út 2. szám alatti teljes épülethasználatra bejelentett igénye, annak
fenntartási költségei, továbbá a Fő út 85. szám alatti épület átalakítási
és felújítási munkák felmérése ismertében hozza meg.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Várfi András polgármester
25.Napirendi pont
Gyomaendrőd, Vízmű sori lakásokkal kapcsolatos intézkedések
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a bérlakások rendeltetésszerű
használatának, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor megállapításra került, hogy az épület tetőszerkezetének egy része megrogyott, a kéménytéglák porlanak és hullnak. A hiba észlelését követően a hivatal megkereste a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft felé, hogy mérje fel az épület
műszaki állapotát és az állapot felmérésről készítsen szakvéleményt. A kezelő által
készített szakvéleményből megállapítható, hogy a 2. épületben lévő négy lakást (2/P
és a 2/N. szám alatti lakás önkormányzati tulajdonú, 2 db magántulajdonú lakás) érintett tetőrész, kb. 50 m² felületen beázik és életveszélyessé vált az elmúlt időszakban.
A tető, és a 2 db kémény javítási munkák becsült költsége, bruttó 384.004,- Ft.
A Vízmű sor 2/G. szám alatti bérlakás - mely az előző lakásoktól külön álló, 3. épületben helyezkedik el - villamosenergia bekötővezetéke elavult, a szigetelés levált a vezetékről, a porcelán tartószerkezet széttört és ez ebben az állapotában életveszélyes.
A villanyszerelési munkák becsült költsége, bruttó 38.420,- Ft.
A kezelő által készített szakvéleményből megállapítható, hogy a feltárt műszaki problémák életveszéllyel járnak, ezért a javítási munkák elvégzése mindenképpen soron
kívül indokolt. Az önkormányzatnak két lehetősége van az adott probléma megoldására.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a villanyszerelési munka elvégzését és a bérlők azonnali elhelyezését javasolja a képviselő-testületnek.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, ha most elvégezzük ezeket a javítási
munkákat jóval kevesebbe fog kerülni, mintha két új lakást vásárolunk. Emlékeztetett
arra, hogy van egy koncepciója a testületnek arra vonatkozóan, hogy a Vízműsor 2
alatti ingatlannal mást terveznek, de most a sorrendiségben nem látja a következetességet. Ha új lakásokat veszünk, és onnan elköltöznek az ott lakók, a magántulajdonban lévő lakásokat is meg kellene vásárolnunk, hogy kezdeni tudjunk valamit az ingatlannal.
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Ezeknek a lakásoknak az értéke pedig most jóval kevesebb, mintha elfogynak az ottani bérlőink. Költségvetésileg úgy jönnének ki legjobban, ha most az életveszélyt elhárítják, tetőszerkezetet kijavítják és elkezdik felvásárolni a magántulajdonban lévő lakásokat.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az 1. döntési javaslatról, ami a villanyszerelési munkák elvégzéséről és a bérlők azonnali elhelyezéséről
szól.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az életveszély elhárítását: a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2. szám alatti 2/G jelű lakásban a villanyszerelési munkák elvégzését mindösszesen bruttó
38.420.-Ft összegben engedélyezi lakásfenntartási számla terhére.
Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az életveszélyessé vált tetőszerkezettel érintett 2/P és 2/N
jelű lakások bérlőinek Gyomaendrőd város területén ingatlant vásárol,
maximum 750-750.000,- Ft értékben. Az ingatlan vásárlás fedezetét a
2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott
önkormányzati támogatásra biztosított önkormányzati forrás biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor az átcsoportosítást vezesse át.
Határidő: azonnal
26.Napirendi pont
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a lakás bérlője, Al-Ani-Amer 2014.
április14. napján azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Apponyi u.
24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát szíveskedjen meghosszabbítani. Indokolásként leírta, hogy 2014. június végén a családjával véglegesen Magyarországra költözik.
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Al-Ani-Amer számláján lakbérhátralékot nem tart nyilván.
A Rendőr-főkapitányság a bérlakás bérleti jogviszonyát határozott időtartamra, 2015.
március 31. napjáig átadta az önkormányzatnak.

805. oldal

A bizottság javasolja, hogy 2015. március 31. napjáig hosszabbítsák meg a bérlakás
bérleti jogviszonyát.
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Al-AniAmer részére a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát 2015. év március hó 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
27.Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti szolgálati bérlakás visszaadásával kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a képviselőtestület a szolgálati bérlakást 2013-ban kiutalta a Körös Kajak Sportegyesület versenyzői részére, de mivel a lakást nem foglalták el, így a kijelölt bérlőkkel a bérleti
szerződés nem került megkötésre.
Gellai Imre a Körös Kajak Sportegyesület elnöke a 2014. április 14. napján kelt emailben arról tájékoztatatta az önkormányzatot, hogy az egyesület a bérlakásra nem
tart igényt.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az elnök nyilatkozatát.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a Körös Kajak SE elnökének nyilatkozatát, mely szerint a Körös
Kajak SE sportolóinak kiutalt Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz.
alatti szolgálati bérlakásra nem tartanak igényt.
Határidő: azonnal
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28.Napirendi pont
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti bérlakás kiutalása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, Percz Mónika főiskolai hallgató
jelentkezett az üresen álló védőnői állásra, mert a diploma megszerzése után Gyomaendrődön szeretne elhelyezkedni. Mivel vidékről költözik városunkban, ezért szüksége van szolgálati bérlakásra.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos kérte az önkormányzatot, hogy a Magtárlaposi u. 13/IV. alatti bérlakást utalja ki Perc Mónika részére 2014. augusztus 1. napjától.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a lakás kiutalását a döntési javaslatban szerepelő bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakást 2014. augusztus 1. napjától
Percz Mónika részére kiutalja mindaddig, még a Városi Egészségügyi Intézmény alkalmazásában áll.
A bérlakás kiutalásának feltétele, hogy Percz Mónika 2014. év II. félévében a védőnői
szakon a diplomát megszerezze.
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 ………………… polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Percz Mónika
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének …………………… Gye. Kt. határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
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A lakás helyiségei: lakótér + 1 szoba
A lakás alapterülete: 56,94 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A közös használatú helyiségek és területek: lépcsőház, udvar.
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.500,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára, melyet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége vezet; bérleti díjként 20.500,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért--összesen: 20.500,- 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 augusztus hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év augusztus 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,
- 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,
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- 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, bérlőtárs más
személyt nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
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.
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- 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 részéről
Percz Mónika

…………………………….
Bérbe adó részéről
Várfi András polgármester

Határidő: azonnal
29.Napirendi pont
Dr. Schóber Ottó kérelme a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti
lakással kapcsolatban
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, a Doktor úr a bérlakás megtekintésekor elmondta, hogy a beköltözéskor a konyhaszekrénybe mosogatógépet szeretne beépíttetni, ehhez azonban meg kell bontani a meglévő konyhaszekrényt. Az átalakítás költsége 59.690 Ft lenne.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az átalakítási munkákat ebben
az összegben engedélyezni a lakásfenntartási számla terhére.
Poharelec László képviselő nem csak az összeggel kapcsolatban tett megjegyzést,
hanem magáról a helyzetről, hogy ma a XXI. Században úgy csináltattak meg egy új
konyhaszekrénysort, hogy nem tervezték be egy mosogatógépnek az elhelyezését,
ami nem egy előrelátó gondolkodásra utal. Ez a költség tovább fog növekedni, mert a
vízkivezetést és a villanyszerelést is meg kell oldani. Ha a tervezéskor előre gondolkodnak, ez az előterjesztés most nem is került volna a testület elé.
Arnóczi István képviselő hozzáfűzte, egy önkormányzati bérlakásról van szó, aminek
nem tartozéka többek között a mosogatógép. Meg kell határozni egy feltétel rendszert a testületnek, és nem utólag kritizálni.
Poharelec László képviselő megjegyezte, nem ő kritizált, hanem önmagában már az
kritika, hogy ez az előterjesztés itt van a testület előtt.
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Egyéb hozzászólás nem volt, a Polgármester kérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti bérlakásban a konyhaszekrény átalakítási munkálatait bruttó 59.690.-Ft összegben engedélyezi
a lakásfenntartási számla terhére.
Határidő: azonnal
30.Napirendi pont
Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről
Marton Dániel képviselő elmondta, a Pénzügyi bizottság megtárgyalta a szövetkezet
beszámolóját, melynek során jó híreket hallottak a Nagylaposi bolt működésével kapcsolatban, ahol a forgalom már eddig is meghaladta várakozásokat, rentábilisan működik. Egyebekben a bizottság a beszámolót megfelelőnek találta, és annak elfogadását javasolta.
Poharelec László képviselő érdekesnek találta, hogy a Pénzügyi bizottság a betűk
alapján el tudja fogadni ezt a beszámolót, pedig nekik inkább a számok alapján kellene dönteni. Lehet, hogy csak véletlenül, de éppen az eredmény kimutatás maradt ki a
beszámolóból, pedig a bevételek, kiadások ismerete fontos lenne a beszámoló elfogadásához. Jó lett volna konkrét számokat látni, hogy mi alapján mondják azt, hogy
nyereséges, hogy jó lesz, stb.
Véleménye szerint ez nem egy beszámoló, inkább csak egy tájékoztató. Furcsa volt
számára, hogy a bizottsági ülésen a szövetkezet elnöke azt mondta a bizottság elnökének, hogy nem ad tájékoztatást részére. Az, hogy egy tulajdonos részére nem adni
tájékoztatást, még is csak furcsa, pláne azok után, hogy csak szöveges beszámolót
kapott a testület. Komolyabban kellene ezt venni, számára így ez a beszámoló elfogadhatatlan.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, az önkormányzat nem tulajdonosa a
szociális szövetkezetnek, hanem egy befektetői tag. Az összes számadat szerepel az
előterjesztésben, tehát a képviselő-testület, mint befektető tag a szükséges tájékoztatást megkapta. A szociális szövetkezet minimális ideje működik, így az ezzel kapcsolatos összes bevétel és kiadás itt szerepel a testület előtt kellő részletességgel. Nincs
olyan számadat, amit ne kaptak volna meg.
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A bizottsági ülésen az üzlet forgalmáról kért tájékoztatást elnök úr, de egy nyílt ülés
keretén belül nem lehet és nem is célszerű és egy gazdasági adatairól tájékoztatatást
adni. Amennyiben ilyen adatra van szüksége a képviselő-testületnek, azt zárt ülés keretében megvitathatja.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, így a beszámolók időszakában szeretné
majd látni a GYÜSZTE beszámolóját is, ahol szintén tag az önkormányzat.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, továbbra sem látja a tavalyi év eredmény
kimutatását ebben a beszámolóban. Véleménye szerint, ha valaki befektető az már
egy tulajdonos, és ha tetszik nekünk, hanem ehhez a szövetkezetnek a város összes
lakójának köze van, mivel hogy a város összes lakója jutatott ide egy képviselőtestületet, aki benne van ebben a szövetkezetben. Tehát az önkormányzaton keresztül minden lakos tulajdonos ebben a szövetkezetben.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, ezt senki nem vitatja, az önkormányzat a befektetésével kapcsolatban pedig minden tájékoztatást megkapott. Ha
van, amit nem, akkor azt kérdezze meg.
Poharelec László képviselő megismételte, az eredmény kimutatás az, amit hiányol.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról, amely szerint elfogadják a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet beszámolóját.
A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet beszámolóját.
Határidő: azonnal
31.Napirendi pont
Tájékoztatás a 2014. évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási intézményekre vonatkozóan
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Az előző évhez
hasonlóan az Önkormányzat helyszíni bejárást tartott a működtetésében levő közoktatási intézményekben, és felmérte a 2014. évben elvégzendő karbantartási, javítási
munkálatokat. A bejáráson részt vett az intézményvezető, az intézmény karbantartója,
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. képviselője, és az önkormányzat képviselői.
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A bejárásról jegyzőkönyv készült, mely tartalmazza a tervezett munkálatokat, továbbá
azokat a munkákat, melyeknek a kivitelezését a Gyomaszolg Kft fogja megvalósítani,
illetve azokat a feladatokat, melyet a karbantartók, takarítók fognak elvégezni.
A rendelkezésre álló 7 – 8 millió forint összegű keretből, az önkormányzat a munkálatokat rangsorolva dönt az ebben az évben végrehajtandó karbantartási feladatokról,
egyeztetve az oktatási intézmények vezetőivel.
A feladatok ütemezésről a döntést követően tájékoztatást nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási
intézmények részére is.
A véleményező bizottságok mindegyike javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Poharelec László képviselő szükségesnek tartotta tisztázni, hogy ami az előterjesztésben szerepel, az csak egy előzetes tájékoztató? Ezt követően a tervezett munkákból el lesz végezve annyi, amennyi. A bizottsági ülésen ugyanis elhangzott az is, hogy
minden munka el lesz végezve, mindegy, hogy mibe kerül. Tehát jelen előterjesztés
csak egy tájékoztató, ezeket kellene elvégezni, de csak 7-8 millió Ft erejéig. Szerepelnek olyan munkák is melyek, ha nem lesznek a nyár folyamán elvégezve, attól még a
tanévet meg tudják kezdeni és vannak olyan munkák, amit a közmunka keretén belül
el tudnak végezni, így azokat nem kellene forintosítani.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt évben is 7-8 millió Ft lett elköltve az intézményekre. A Gyomaszolg Kft. a jövő hétre elkészíti az árajánlatokat, és azok
ismeretében az intézmények vezetőivel el tudják dönteni, hogy melyek azok a munkák, amiket feltétlenül el kell végezni, és a még fennmaradó összeg meglátják, hogy
mire lesz elegendő. Az előző évben ez jól működött, reméli, hogy az idén is ugyan így
lesz.
Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az oktatási intézményekben 2014. június – augusztus hónapokban
tervezett karbantartási munkálatokkal kapcsolatos előzetes tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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32.Napirendi pont
Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásra
került, melyhez önerőt nem kellett biztosítani. A facebookon már szerepel az eredmény is, de sajnos Gyomaendrőd nincs azon települések között, akikre lehet szavazni.
Kérte a képviselőket vegyék tudomásul a tájékoztatót.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, a Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár pályázati felhívás alapján elkészített pályázat
benyújtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
33.Napirendi pont
Nyári napközis ellátás biztosítása
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak gondoskodni kell azon gyermekek napközbeni ellátásáról, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt ezt nem tudják megtenni. Ennek megfelelően az Önkormányzat a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatának közreműködésével nyári napközit szervez 6-14 éves korú
gyermekek számára. A nyári napköziben 2014. június 23. és július 11. között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz biztosítva a gyermekek számára a felügyelet. A nyári szünet további időszakaiban a szülők által jelzett igények nem érik el a 10 főt. A tábor fő
helyszíne a Gyomai Tájház, de a programok függvényében további helyszínek lennének még a Városi Könyvtár, a Liget Fürdő, a Sportcsarnok, a Sportpálya, a Tájház, valamint a Képtár is. A napi háromszori étkezés díjat a szülőknek előzetesen kell megfizetniük az intézmények, melynek összege 705,- Ft/nap/fő, továbbá a különböző
programok belépő jegyeinek árai is a szülőket terhelik. A gyermekek felügyeletét két
fő közfoglalkoztatott személy fogja ellátni. Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket és a helyszínt. A Térségi Szociális Gondozási Központ
pedig elvégezte az igényfelmérést, és ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a szülőkkel, a programok megszervezését, a 2 fő közfoglalkoztatott személy irányítását.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat szerint dönteni.
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Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2014.
június 23. napjától 2014. július 11. napjáig, a nyári napközivel kapcsolatos költségeket – a 2 fő közfoglalkoztatásához kapcsolódó saját erő,
a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek - oktatási vagyon működtetésére megtervezett dologi kiadások terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidő: azonnal
/Márjalaki József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
34.Napirendi pont
2014. évi Szúnyoggyérítés
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Körös-völgyi Konzorcium határozata alapján továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település
külön köt szerződést a szúnyoggyérítésre. Az idei évben a pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett.
A Körös-völgyi Konzorcium területén, az első légi és földi biológiai gyérítésre 2014.
április 23-án került sor, a következőt pedig kéthét múlva várhatjuk.
Várfi András polgármester javasolta, döntsenek a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évi Szúnyoggyérítés
elindításáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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35.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Futball Club 288.804 Ft összegű tartozásának elengedését kérte, mely a 2013. évi Sport alapból tévesen többlettámogatásként került részükre kiutalásra.
A Pénzügyi bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem támogatta a fennálló tartozás elengedését.
Várfi András polgármester az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely a kérelem támogatásáról szól.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett a
javaslatot elutasította és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ad
helyt a Gyomaendrődi Futball Club kérelmének és nem engedi el az
Egyesület Önkormányzat felé fennálló 288.804 Ft összegű tartozását.
Határidő: azonnal
A következőkben a Polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely a
kérelem elutasításáról szól.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 nem szavazattal az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a
Gyomaendrődi Futball Club a 288.804 Ft összegű tartozását az Egyesület részére megítélt 2014. évi támogatásból rendezze.
Határidő: 2014. május 29.
Felelős: Várfi András polgármester
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36.Napirendi pont
Gyomaendrődi Judo Klub kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a Judo klub a Jókai u. 6. alatti volt iskolaépületben kapott helyet az edzéseik megtartásra, viszont az elnyert turisztikai pályázat miatt záros határidőn belül el kell hagyniuk ezt az épületet, ezért másik ingatlan
biztosítását kérnék az önkormányzattól. A Kossuth út 50. sz. alatti volt könyvtár épületét szeretnék igénybe venni.
A véleményező bizottságok javasolják a kérelem támogatását és 5 évre javasolják a
Kossuth u. 50. sz. alatti épület használatba adását a Klub részére.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester javasolta a bizottságok javaslata szerint
dönteni.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Judo Klubbal 2013. szeptember hó 11-én a Jókai u. 6.
szám alatti ingatlanra kötött Használati szerződését módosítja azzal,
hogy a használati szerződés tárgyát a Kossuth Lajos út 50. száma alatti épületre változtatja. A szerződést 5 év határozott időre köti meg. A
szerződésben a meghosszabbítás feltételeit is biztosítani kell. A Klub
az általa alkalmazott és bizonyított ráfordítások értékét a határozott
idejű szerződés lejárta után az Önkormányzat részére térítésmentesen
átadja.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Várfi András polgármester
37.Napirendi pont
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör teremhasználati kérelme
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Kertbarát Kör
levelében leírta, hogy tévedésből nem küldték el pályázatukat teremhasználat igénybevételére. Mivel a Kertbarát Kör nem rendelkezik adószámmal és cégbírósági bejegyzési számmal, így az Országos Szövetségen keresztül szerettek volna pályázni,
amely adatainak beszerzése nehézséget jelentett. Mindezek ellenére a Kertbarát Kör
szeretné igénybe venni a teremhasználattal kapcsolatos támogatást, így határidőn túl
beküldték pályázatukat.
A Civil Alap ’B’ komponensében elkülönített 1.000.000,- Ft-ból az eddigi felosztások
alapján még megmaradt 136.400,- Ft, így az Ügyrendi bizottság döntött a 61.360 Ft
támogatás biztosításáról a Kertbarát Kör részére.
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Várfi András polgármester javasolta a képviselőknek vegyék tudomásul a bizottság
döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII.
23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított
átruházott hatáskörében, a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 2014. évi Civil
Alap ’B’ komponensére benyújtott pályázatát az alábbiaknak megfelelően, a tényleges teremhasználati igénybevétel alapján természetbeni támogatásban részesíti.
Név
Dr. Tóth Elek
Kertbarát Kör

Helyszín

Időszak

Heti óra- Lét- Költség
szám
szám
(Ft)
Katona József 2014. 01.01. –
1
50 fő 61.360,Művelődési Ház 2014. 12.31.

Határidő: azonnal
38.Napirendi pont
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, az alapítvány a Bogrács Napja néven
jegyzett paprikás krumpli főző verseny alkalmából szeretnének meghívni Magyar Rózsa énekesnőt, akinek fellépése 180.000,- Ft költséggel járna. Az énekesnő tiszteletdíjának biztosítására kéri az Alapítvány a Képviselő-testület segítségét.
A Pénzügyi bizottság a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj keretének maradvány összegéből javasolja a kért támogatás biztosítását az Alapítvány részére.
Várfi András polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kérelmének, és alapítványukat 180.000,- Ft támogatásban részesíti a Bogrács Napja néven megrendezendő paprikás krumpli főző verseny megrendezéséhez (Magyar Rózsa fellépési díja), melynek forrásául a 2014. évi költségvetés
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Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj keretének maradvány öszszegét jelöli ki.
Határidő: azonnal
39.Napirendi pont
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök elmondta, a kórus június végén egy kórusfesztiválra
utazna testvérvárosunkba, Schöneckbe. A kiutazás költsége 700.000 Ft lenne, melynek
fedezésére 125.000 Ft áll rendelkezésükre, amit a 2014. évi Idegenforgalmi Alapra
benyújtott pályázaton nyertek el. A hiányzó 575.000 Ft biztosítására további anyagi
támogatást kérnének a képviselő-testülettől. A támogatás forrásául a 2014. évi költségvetésben a testvérvárosi kapcsolatokra és egyéb önkormányzati rendezvényre elkülönített 2 millió forintos összeget lehet kijelölni.
Kérdés, észrevétel nem volt, a Polgármester javasolta a kérelem támogatását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus kérelmének, és alapítványukat 550.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti,
melynek forrásául a 2014. évi költségvetésben a testvérvárosi kapcsolatokra és egyéb önkormányzati rendezvényre elkülönített 2 millió forintos összeg jelöli ki.
Határidő: azonnal
40.Napirendi pont
Kis Sándor kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2004-ben Kis Sándor
egyéni vállalkozó részére a kemping területéből tartós használatba adott 293 m2
földterületet vendéglátó és kereskedelmi felépítmény elhelyezése céljából. A 2014. évi
földhasználati díjat 644.900,- Ft+Áfa/év összegben határozata meg a képviselőtestületnek, melynek 20 %-os csökkentését kéri Kis Sándor, ami 128.980 Ft-ot tesz ki.
A véleményező bizottságok nem javasolták a kérelem támogatását, a földhasználati
díj mértékének változatlanul hagyását javasolják.
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Várfi András polgármester figyelemmel a bizottságok javaslatára az 1. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti ingatlanra Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozóval 2005.
szeptember 26.-án földhasználati jogra kötött szerződés alapján a
2014. évre megállapított használati díj összegét nem módosítja.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Várfi András polgármester
41.Napirendi pont
Pásztor Nándor kérelme
Márjalaki József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Pásztor Nándor önkormányzati tulajdonban lévő 978 m2 területű közútból 62 m2 területrészt szeretne
megvásárolni. A véleményező bizottságok a vételár vonatkozásában eltérő javaslatot
hoztak. A Pénzügyi bizottság bruttó 57 e Ft, míg a Városfenntartó bizottság 120 e Ft
összegben javasolta a területrész értékesítését.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, ez a kérelem nem először van a testület
előtt. 2007-ben kérelmező Édesapja, Pásztor Tibor nyújtott be kérelmet a területrész
megvásárlására, amit akkor a testület támogatott és a vételárat bruttó 57 e Ft-ban
határozata meg. Az adásvétel viszont Pásztor Tibor halála miatt nem jött létre. Pásztor
Tibor örököse, Pásztor Nándor kérné újra ezt a területet, melynek vételárául a Városfenntartó bizottság egy jelenlegi napi árat javasolt, 120 e Ft összegben.
Várfi András polgármester egyetértett a 120 e Ft összegű vételárral, hiszen 2007 óta,
ha az inflációt figyelembe vesszük, kb. ekkora összeggel lehet számolni.
Javasolta a képviselőknek támogassák a javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közút művelési ágú ingatlanból 62 m2-t földrészletet kivon a forgalomképtelen törzsva820. oldal

gyon kategóriájából, átminősíti forgalomképessé és értékesíti azt
Pásztor Nándornak ( 2310 Szigetszentmiklós, Haszontalan dűlő 18. ) a
1166, 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi számú földrészletek telekhatárrendezéséhez, megosztásához készített E-126/2013 számon záradékolt változási vázrajzon feltüntetett módon, illetve a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala
800.001/2014 ügyiratszámon kiadott határozatában foglaltak szerint
alábbi feltételek mellett.
1.
Az ingatlan vételára: bruttó 120.000 Ft.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítés
átvételének napjától számított 30 napig tartja fenn.
3.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés (
úgy mint az eljáró ügyvéd megbízása, a szerződés megszerkesztetése,
a földhivatali bejegyeztetés ), illetve annak költségei a vevőt terhelik.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, illetve a vételár kifizetését követően az E-126/2013 számon záradékolt változási vázrajz
aláírására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy az
önkormányzat vagyonrendelet módosítás tervezetét készítse elő és
terjessze a Képviselő - testület elé.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
42. Napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évre megállapított intézményi térítési díjának módosítása – rendeletmódosítás
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a rendeletmódosítást a mai napon már tárgyalta
a Társulási Tanács és az együttes ülésen tárgyalták az önkormányzatok is. A térítési díj
módosításának oka, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
az intézményben végzett ellenőrzés során azt állapította meg, hogy a korábban emelt
szintű ellátást biztosító férőhelyek esetében az intézményi térítési díjakat nem lehet
eltéríteni az önköltség számításától. A rendelet módosításával ennek korrigálására
kerül sor.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a rendelet módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. június 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2014. május
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. május 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. május 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1

A
Ellátási forma

Térítési díjak szolgáltatásonként
B
C
D
1993. évi
Önkormányza- 2014 . évi
III. tv sze- ti kompenzáintézmérint számí- ció
nyi térítési
tott indíjak
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E
Szolgáltatási egység

2
3

4

5
6
7
8

9

tézményi
térítési
díjak
2014. évre
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés
374,-Gyomaendrőd
+101,(ÁFA)
Szociális étkeztetés Hu374,-nya, Csárdaszállás
+101,(ÁFA)
Szociális étkeztetés ki50,-szállítási díja
Házi segítségnyújtás
465,-Időskorúak nappali ellá260,210,tása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek
540,490,nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékos személyek
914,489,nappali intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS

374,+101,(ÁFA)
374,+101,(ÁFA)
50,-

Ft/adag

465,50,-

Ft/óra
Ft/nap

50,-

Ft/nap

475,-

Ft/nap

Ft/adag

Ft/nap

1
0
11 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5., Rózsakert Idősek Otthona, Gyomaendrőd, Blaha u. 26., Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1., Őszi Napsugár
Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
12 - Átlagos szintű és
2.290,-2.290,Ft/fő/nap
demens gondozást,
68.700,-68.700,Ft/fő/hó
ápolást igénylő ellátás
13 Átmeneti
2.290,-2.290,Ft/fő/nap
elhelyezésGyomaendrő
68.700,-68.700,Ft/fő/hó
d, Blaha u. 2-6. - Átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás
1 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
4
15 - Személyi segítés Szo240,-240,Ft/óra
ciálisan rászorultak részére
16 - Szállítás Szociálisan
40,-40,Ft//km
rászorultak részére
17 - Személyi segítés Szo400,-400,Ft/óra
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ciálisan nem rászorultak
részére
18 - Szállító szolgáltatás –
2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
rend. 12/A § alapján

150,-

--

150,-

Ft/km

43. Napirendi pont
Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés
módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta, Doktor úr a feladat-ellátási szerződés módosítását kérné az önkormányzattól, ezen belül is a rendelési idő változása
miatti módosítást. A lakosságszám csökkenése miatt szerda és péntek délelőtt fél
órával csökkentené a rendelési időt, így heti 30 óráról 29 órára módosulna. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Javasolta a képviselőknek támogassák a szerződés módosítását a beterjesztésnek
megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2014.( V. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Valach Béla és Társai
Fogszakorvosi Bt. kérelmének helyt adva, az 1. fogorvosi körzetre 2012. december 28.
napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2014. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Selyem u. 124. , képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 106. sz., képviselő neve: dr. Valach Béla) továbbiakban Megbízott között
az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek területellátási kötelezettséggel, 1. fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt
a szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:
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1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
7,30-12,30 óráig
Kedd:
-Szerda:
7,30-12,00 óráig
Csütörtök:
-Péntek:
7,30-12,00 óráig

14,30-19,00 óráig
14,30-19,00 óráig
14,30-19,00 óráig
-14,30-16,00 óráig

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5
példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2014. május ……
…………………………….
Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt.
Dr. Valach Béla
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
Bejelentések
Marton Dániel képviselő kérte, hogy a Kossuth utcában a vízelvezető árkok helyreállítása mielőbb történjen meg. Rendkívüli módon feltöltődtek mind a csatorna, mind
az átereszek, amiből számos probléma adódhat ebben a csapadékos időszakban.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök lakossági felvetés alapján a postai szolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy az endrődi postán ügyintézői személycsere történt és azóta az ügyintézés katasztrofálissá vált.
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Panaszkodnak a lakosok, hogy kígyózó sorok vannak, és akadozik a levélkihordás is.
Tudna- e ezzel kapcsolatban tenni valamit az önkormányzat, kéréssel fordulni a szolgáltató felé? Annyi biztos, hogy endrődön eljutottak oda, hogy postai szolgáltatást
nem tudnak bizonyos időszakban igénybe venni a lakosok.
További lakossági felvetés, hogy a Mol kúthoz vezető utat átvágták az aluljáró építés
miatt, ami mostanra annyira kikátyúsodott, hogy egy alacsonyabb gépjárművel lehetetlen áthajtani rajta. Ha még nem lehet lebetonozni, akkor valami anyaggal töltsék
fel, hogy könnyebb legyen a gépkocsik átjutása. Tudomása szerint az önkormányzati
út.
Kérdése volt még, hogy a Csókásiba a védett fa gallyazása megtörtént-e.
Poharelec László képviselő megjegyezte, hogy a Csókási holtág kotrása jól halad, de
érdekelné az ott lakókat, hogy a lejárótól jobbra lévő akácos terület is ki lesz-e takarítva, vagy úgy marad. Vele szemben már szépen ki van alakítva a part. Lehetőség
szerint ezen beruházás keretében az egész Csókási holtágon az elejétől a végéig legyen megcsinálva a partszakasz, úgy, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon.
További felvetése volt, hogy a Kinizsi utca és a Fő utca sarkán lévő járdaszakaszt sürgősen ki kellene javítani, mert esős időben ott a járdán csak gumicsizmában lehet
közlekedni.
Az útépítések kapcsán célszerű lenne Nagylapos Fő utcájának végén egy fordulót kialakítani, akár zúzott kővel, hogy ott akár a mentő, de bármilyen autó meg tudjon
fordulni.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök kérdése volt, hogy a Csókási játszótéren miért egy helyre lett bezsúfolva az összes játék, ugyanis az van a legközelebb a kövesúthoz. Egy hatalmas területről van szó, és még is egy kis helyre zsúfolták a játékokat.
A lakosok azt kérdezik, hogy folytatni kívánja az önkormányzat a játszótér további
fejlesztését és az egész be lesz majd játékokkal építve.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a felvetésekre elmondta, a postai szolgáltatást illetően az önkormányzatnak joga van tájékoztatást kérni a szolgáltatótól, amire az köteles 30 napon belül válaszolni, hogy egyetért-e a jelzéssel, és ha igen, úgy azokra milyen intézkedéseket tett. Holnap a levelet elküldjük a szolgáltató felé, és ha a soron
következő ülésre megkapjuk a választ, úgy azt ismertetjük a képviselőkkel.
A Csókási holtágon a kotrás még nem fejeződött be, vannak még önkormányzati területek ahol a szükséges rendet meg kell csinálni és az egészet úgy kell befejezni,
hogy az minden szempontból megfelelő legyen.
Megjegyezni kívánta, hogy a szociális szövetkezet mérleg szerinti eredménye a beszámolóban benne van, a cégbíróság elfogadta, közzé lett téve, bárki számára elérhető.
A Futball Club kérelmének elutasításával egy olyan helyzetet teremtetődött, hogy a
hitel összege a támogatásból nem tartható vissza, tehát az önkormányzatnak és a
clubnak le kell ülni és a visszafizetés feltételeiről egyeztetni és arról egy megállapodást kell készíteni.
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Fülöp Zoltán képviselő kérte, hogy az endrődi településrészen a vízelvezető árkok
mélyítéséből kitermelt föld elszállításáról történjen intézkedés. Több hónapja ott vannak a földkupacok, benőtte őket a fű, jó lenne, ha már elszállításra kerülnének.
Béres János képviselő felvetette, a Kner téren ma megkezdték az ottani faépítmény
elbontását, mivel az olyan állapotban van, hogy nem lehet javítani. Javasolta, hogy az
új építményt olyan anyagból készítsék, ami hosszabb időt kibír, a tetejére esetleg
zsindelyt tegyenek, hogy ne kelljen 10 év múlva megint elbontani, újat építeni.
Poharelec László képviselő megjegyezte, hogy a Csókási játszótéren lehetőség szerint növelni kellene a játékok számát, az egy nagyon kellemes környezet, ahová a város más részeiről is tudnak menni a gyerekek.
Dávid István helyi lakos észrevételezte, hogy a közelmúltban tartott testületi ülésen
az általa felvetett endrődi sportpályán lévő öltöző sorsáról a mai napig nem kapott
tájékoztatást. Akkor azt kérte, hogy az ottani fertőző anyag eltávolításáról gondoskodjon az önkormányzat. Egyáltalán megrendelték-e az ezzel kapcsolatos vizsgálatot.
Tudomása szerint az öltöző ugyan azzal az anyaggal volt bélelve, mint a sportcsarnok.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a sportcsarnokban lévő szigetelési
mód nem egészségre káros, ha a megfelelő technológiát betartják. Az egyesület részéről ilyen irányú jelzés nem érkezett az önkormányzat felé, de ha még is ilyen problémát lát, akkor az ő kötelessége azt megvizsgáltatni, hogy valóban káros-e az az
anyag.
Fülöp Zoltán képviselő megjegyezte, az öltőző egy faház, ami hungarocellel van bélelve. Ha az rákkeltő és káros anyag, akkor le kell bontani, de ha nem az, akkor talán
fölösleges lenne vizsgáltatni.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, foglalkozni kell a problémával.
Felkérte Pardi László osztályvezető urat, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre,
felvetésekre, és adjon rövid tájékoztatást a belvíz III ütem beruházás jelenlegi állásáról.
Pardi László osztályvezető elmondta, a Kossuth utcában a csapadékvíz elvezetést
közmunkában meg fogják oldani, ugyanis 25-30 fő közmunkás ismét el fog indulni,
akik csapadék elvezetést fognak végezni.
A Mol kút felé vezető felmart útszakasz megsüllyedését jelezték a kivitelezőnek.
A Csókási holtág említett szakaszán vegetációs időszakban el fogják végezni a ligetesítést közmunka keretében.
A Kinizsi utca sarkán lévő járdajavítást fel fogják mérni.
A Csókási játszótéren valószínűleg azért sűrítették közel egymáshoz a játékokat, hogy
a szülőknek ne kelljen akkor területet szemmel tartani a gyerekekre vigyázás során.
A Kner téren egyenlőre a balesetveszélyt hárították el, megpróbálnak egy jobb technológiát találni és azt alkalmazni az új építésnél.
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