GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5500 GYOMAENDRŐD,

SELYEM ÚT

124.

1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza üléstermében.

Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Poharelec László, , Béres János, Nagyné Perjési Anikó, Farkas Zoltánné, Fülöp István képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László

aljegyző,

Jegyzőkönyv

vezető :

Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama: 14:00-16:08
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen jelenlévő képviselőket,
jegyző urat, aljegyző urat és a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, a 10 fős tagságból jelen van 7 fő. Ágostonné Farkas Mária,
Gózan Sándor és Betkó József képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az
ülésen.
Hornok Ernő és Várfi András képviselők lemondása miatt jelenleg két képviselői hely
betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek

javasolta Fülöp István és Poharelec László képviselőket

kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
1/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Fülöp István és Poharelec László képviselőket.
Határidő :

azonnal
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A rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
2/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztatás Várfi András önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondásról
2. Közoktatási intézmények használatba adásáról szóló szerződés
jóváhagyása
3. GYÜSZ-TE támogatási igénye
4. Bejelentések
Határidő:

azonnal

1.Napirendi pont
Tájékoztatás Várfi András önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondásról
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülésen képviselő úr bejelentette, hogy a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke lett. Mivel ez a
tisztség összeférhetetlen képviselői megbízatásával, ezért írásban bejelentette lemondását 2014. december 31. napjával. A bejelentéskor Poharelec László képviselő úr
kérte, hogy hívják össze a testületet, hogy az ügyrendi bizottság így megüresedett
képviselői bizottsági tagságot pótolni tudják. Egyeztettek, de a FIDESZ jelölő szervezetnek még ezidáig nem sikerült megneveznie, hogy a kompenzációs listáról ki lép
Várfi András helyére. Így tehát az Ügyrendi bizottságban megüresedett képviselői
tagságról most nem tudnak dönteni. ·Ennek ellenére javasolta szavazzanak arról, hogy
a delegált személyt az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságba választják Várfi András helyére, és így a megüresedett képviselői tagsági
hely be lenne töltve. Ha most erről döntenek, akkor a következő bizottsági ülésen
már tanácskozási joggal részt vehet, az esküjének letételére pedig a januári képviselő
testületi ülésen kerülne sor.

Hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Fidesz jelölő szervezet
által megnevezett személyt, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságba választják meg.
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A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
3/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete Várfi András képviselő lemondása miatt megüresedett Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági képviselői tagsági helyre a Fidesz
jelölő szervezet által a későbbiekben megnevezett személyt választja
meg.
Határidő:

azonnal

Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, két feltétel szükséges ahhoz, hogy valaki bizottsági tag legyen. Az egyik, hogy Polgármester úr javasolja a bizottsági tagságra, a
másik pedig, hogy az érintett személy elfogadja a felkérést. Természetesen, ha a jelölő szervezet által megnevezendő személy nem fogadja el a felkérést, akkor nem az
ügyrendi bizottságban fog részt venni.
Poharelec László képviselő úr megjegyezte, jó lett volna, ha ezt előre tudják, mert
akkor ő javasolta volna, hogy alpolgármester asszony lépjen be a helyére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy nem lehet, az alpolgármester nem lehet
bizottságnak tagja.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, ahogy a jelölő szervezet megnevezi, hogy ki lép Várfi András helyére, meg fogják kérdezni, hogy vállalja-e a bizottsági tagságot. Amennyiben nem, úgy az ügyrendi bizottsági ülés előtt összehívnak
egy rendkívüli képviselő-testületi ülést, és döntenek a megüresedett képviselői bizottsági tagi hely betöltéséről.
2.Napirendi pont
Közoktatási intézmények használatba adásáról szóló szerződés jóváhagyása
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesz
tést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy az önkormányzat és a KLIK között most egy
használati szerződés kerülne megkötésre. Ez több elemében bővült, változott a korábbiakhoz a felek által aláírthoz képest. Az egyik a Mirhóháti út 11. szám alatti ingatlan Gyomaendrődi Tankerület részére történő átadás feltételrendszerének a szabályozása. Tisztázni kellett, hogy mi az önkormányzat kötelezettsége, és mi a KLIK-ké.
Alapvetően minden az önkormányzat kötelezettsége, a KLIK-et egyedül a rezsiköltség
viselése terheli.
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Minden más fenntartási költség (karbantartás, felújítás, egyebek) az Önkormányzat
dolga.
A használati szerződés másik része, hogy szeptember l-től a gimnázium átkerült a
Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez, így kikerült a tankerület fenntartásából és az önkormányzat működtetéséből.
Harmadik eleme a közbeszerzési szabályok változása. A taneszközök beszerzéséről
most már a KLIK gondoskodik saját központi beszerzésen keresztül, természetesen a
használati szerződésből ez kikerült.
A használati szerződés-tervezetet megküldték a KLIK részére, aki ezt nem fogadta el,
hanem két szerződés kötését kérte. Egyet a Mirhóháti út 11. szám alatti ingatlan
használatba adására vonatkozóan, egyet pedig a már átadott oktatási vagyon használatára. A testület elé beterjesztett szerződés annyiban változik, hogy a Mirhóháti 11.
szám alatti ingatlan használatára vonatkozó elemek kikerülnek ebből a szerződésből.
Az ennek megfelelően előkészített tervezet így már megküldésre került a KLIK részére. Ezt követően nem lehet akadálya az ügyvédi ellenjegyzésnek, bár meg kívánta jegyezni, hogy eddig sem az önkormányzat hibájából nem történt ez meg. Az ügyvédi
ellenjegyzés egyébként annyiból lényeges, hogy a használati jog bejegyzésre kerüljön
az ingatlan nyilvántartásban. Talán ezzel ez az eljárás lezárul.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ő is szerencsésebbnek tartja, ha két szerződés kerül aláírásra, hiszen a Mirhóháti úti épület használatba adása egy végleges
megoldás, míg a másik a KLIK fennállásáig érvényben lesz, tehát valószínű a testület
sem fog másképp dönteni, az intézményeket ő fogja tovább működtetni. Lehet, hogy
ezért is szerencsés lesz ezt kettészedni.
Az egyéb rendelkezések fejezet 48. pontjában kapcsolattartóként Lehóczkiné Timár
Irén alpolgármester lett megjelölve. A maga részéről ezt annyiban javasolta módosítani, hogy személyét hagyják meg kapcsolattartóként. 2013-ban ugyanis nem, mint
alpolgármester, hanem mint Toldi Balázs kapta ezt a feladatot, amit szeretne továbbra is megtartani. Az ülés megkezdése előtt erről egyeztetett Alpolgármester asszonynyal, aki ezzel egyetértett. Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a javaslatát.
Poharelec László képviselő vitatta, hogy Mirhóháti u. 11. sz. alatti épület takarításáért
nem kevés-e a nettó 30.000 Ft havonta, ismerve az épület felső szintjét. Ez nem olyan
jó üzlet az Önkormányzat számára, mert a bér és járulékokkal 30.000 Ft-ért oda nem
fognak takarítót találni oda. Ha közmunkával oldják meg az más, de ha rendes áron
nézzük, akkor ennyi nagyon kevés a takarításért.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a Tankerületet kötelezően el kellene
helyezni valahol a városban. Nyilván, hogy a takarítást közfoglalkoztatásban fogják
majd megoldani. Mivel a Klebelsberg felé bérleti díjat nem számlázhatnak, valamilyen
jogcímet találni kellett. Ezt a jogcímet találták, amit ideiglenes megoldásnak szánna.
A tankerületi igazgatóval történt egyeztetés során felmerült, hogy az önkormányzat
igyekszik olyan épületet keresni, ahol méltó módon működhetne a tankerület.
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Szóba került, hogy amennyiben sikerülne megtalálni a városi könyvtár megfelelő helyét, úgy annak helyére majd beköltözhetne a tankerület, és még más funkciókkal is
meg tudnák tölteni ezt a helyiséget. Ez a megoldás a tankerületi igazgatónak is tökéletesen megfelelne.
Farkas Zoltánné képviselő megkérdezte, hogy az összes régi taneszköz a KLIK-hez
kerülne-e? Eddig tetszhalott állapot volt, mert nem tudták, hogy ki a felelős, és vegetáltak. Eközben elég sok minden leépült. Szükséges például a taneszközök javítása,
tornaterem javítása, melyek eddig álltak, mert nem tudták, hogy kinek a dolga. Kérdezi, hogy jól értelmezte- e, hogy ezek a korábban beszerzett dolgok az önkormányzatéi lesznek, mert akkor ittjelentős többletköltség lesz majd.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a szerződés ezen pontjai nem változtak.
A szerződés-tervezet vastagon szedett részei a változások, a dőlt betűvel szedett részek az eredeti szerződésben is benne voltak.
Ez egyébként rendezetlen volt és lehetne rajta vitatkozni, hogy kinek a kötelezettsége,
de egyenlőre a működtető kötelezettsége, ám ez eddig is az volt.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy vannak olyan költségek, például a tavalyi
évben az írószereket az Önkormányzat szerezte be, hisz a feladat az övék volt, majd
időközben kiderült, hogy mégsem az Önkormányzat feladata. Az irodaszerekre 2013ban közbeszerzés volt lefolytatva, melyet elvégeztek beszereztek, odaadtak, 2014-ben
már ez nem így volt.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy azt ígérték, hogy amennyiben meg lesz a
szerződés kifizetik.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony megkérdezte, hogy akkor ez a bevétel lesz arra fordítva, amit Farkas Zoltánné képviselő asszony említett?
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ezek az eszközök folyamatosan elhasználódnak és ezt mindenképp meg kell majd oldani. A működtetésben van erre elkülönítve bizonyos összeg.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy lényeges dolog, hogy a fenntartás tartozik
az Önkormányzathoz. A színvonal emelése nem az Önkormányzat feladata. E kérdésben, amit képviselő asszony feszeget, és amire választ vár, arra nem lehet azt az egyértelmű, megnyugtató választ adni, amit szeretne hallani képviselő asszony. Biztosan
jelentkeznek a javítással és karbantartással kapcsolatban többletköltségek, hogy ez
mennyi azt nem lehet tudni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, legjobb példa erre, az, hogy ha van egy zsámoly, aminek elszakadt a teteje, annak a költsége az Önkormányzaté, de, ha új zsámoly kell, az nem. Ez eddig is így működött, amit nagyon meg kellett oldani azt megoldották ezzel nem tudnak mit kezdeni.

5

Egyszerűbb

döntés lett volna átadni a feladatot az államnak azzal a 156 millió Ft-tal,
amit kértek cserébe. Ha jól emlékszik 2014-ben 90 millió Ft-ból működtették az intézményeket. Biztos, hogy el lehetett volna költeni 156 millió Ft-ot is. Meg kell nézni
azt, hogy a következő évben nem kell meszelni, hanem taneszközöket kell venni. Meg
kell ezeket beszélni.
Farkas Zoltánné képviselő szeretné, ha mindenki számára tiszta lenne ez a dolog,
hiszen tervezni, ütemezni kell ezeket a felújításokat mindenkinek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így kérte, hogy elsőként szavazzanak az általa tett módosító
javaslatról, amely szerint az önkormányzat részéről kapcsolattartónak személyét jelölik ki.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
4/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Önkormányzatának képviselő testülete a Közoktatási

intézmények használatba adásáról szóló használati szerződés
tervezet egyéb rendelkezések fejezet 48. pontjában az önkormányzat
kapcsolattartójának Toldi Balázs polgármester urat jelöli meg.
Határidő: azonnal

A következőkben a polgármester a Mirhóháti u. 11. sz. alatti ingatlan használatba
adásáról szóló használati szerződés-tervezetről kérte a képviselők döntését.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
5/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmé-

nyek használatba adásáról szóló szerződés tervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja:

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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képviseli: Toldi Balázs polgármester
törzsszáma: 725525
adóigazgatási azonosító száma: 15725527-2-04
bankszámlaszáma: 53200125-11062402
statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Kepenyes András megbízott tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi központjának elhelyezéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata használatba adta a kizárólagos tulajdonában álló Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. alatti épületéből 3 irodát. Az ingatlanban került elhelyezésre a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala valamint a Munkaügyi Kirendeltség. A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala kérte az Önkormányzatot, hogy
funkció bővülés, valamint az épületen belül kormányablak kialakítása miatt a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi központjának elhelyezését más épületben biztosítsa. A tankerület székhely települése
Gyomaendrőd, megyei intézményfenntartó központ nem működik, a KUK elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik.
1.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a KLIK (Gyomaendrődi Tankerületének) elhe-

lyezéséhez az, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 11. sz. alatti társasházból
(hrsz.: 267/B/1) annak emeleti szintjét, alapterülete 124,9 nm., 2015. február 1vel határozatlan időre a KLIK használatába adja. Az Önkormányzat kijelenti,
hogy az átadásra kerülő épületrész kizárólagos tulajdonát képezi, per és tehermentes. A használatra átadott épületrész, alaprajza a jelen szerződés 1. sz.
mellékletének részét képezi.
2.) A KLIK az épületrészt megtekintette, a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy az számára megfelelő, tájékoztatást kapott, hogy az épület földszinti részét - a szerződés aláírásakor üresen áll- az Önkormányzat más használatába
adhatja. Vállalja, hogy a használat során az Önkormányzat által kijelölt más
használókkal együttműködik.
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3.) Az Önkormányzat a használatra átadott helyiségeket tisztán a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban adja át. A birtokba adás során átadja azon tanúsítványokat (érintés és villám védelem; kazán műszaki felülvizsgálatáról szóló
okirat) melyek igazolják a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotot. A
Felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a jelen szerződés 2.
sz. mellékletét képezi. Az ingatlan használatba adása során, rögzítik a közüzemi
szolgáltatók megnevezését, a mérőóra állásokat, az épületrész beépített tartozékait, azok műszaki állapotát, üzemképességét. Az ingatlan külső, belső állapotáról fényképfelvételeket készítenek, melyeket a jegyzőkönyvhöz csatolnak.
Használati díj
4.) A használatba adott ingatlanrész önálló mérőórával nem rendelkezik, a közszolgáltatásokra az Önkormányzat köt szerződést. Felek megállapodnak, hogy
Használatba adó a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a 2015. február 1.
napját követő teljesítési időszakra vonatkozó üzemeltetési költségeket (gáz,
villanyáram, víz, szennyvíz) számlázza tovább a Használó részére. Az ingatlanrész használatával járó megtérített rezsiköltségeket az Önkormányzat a tárgyhót követő hónap 15 napjáig számlázza, melyet a KLIK a számla kézhezvételét
követő 8 napon belül átutalással térít meg, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402-00000000 számú bankszámlájára. A Felek rögzítik,
hogy a számlázási cím: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK
034000), 1051 Budapest, Nádor u. 32.; a számla postázási címe: KLIK Gyomaendrődi Tankerülete, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 11. sz. A felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlanba más használó is költözik, úgy a költségek viselésének megosztására szakértőt fogadnak fel. Az épület takarításáról
az Önkormányzat gondoskodik. A szolgáltatásért a Klik minden tárgyhót követő hónapban nettó 30.000 Ft. azaz nettó Harmincezer Ft-ot fizet az erről szóló
számla kézhezvételét követő 8 napon belül. Az Önkormányzat a számlát minden tárgyhót követő hónap 15 napjáig köteles kibocsátani.
5.) A KLIK az Őt terhelő költségek megfizetésének késedelembe esése időpontjá
tól kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére, a
Ptk. 6:48.§ -ban foglaltak szerint. A KLIK tudomásul veszi, hogy a kamatfizetési
kötelezettsége akkor is beáll, ha a késedelmét kimenti.
6.) A felek megállapodnak, hogy a hulladékszállítás, telefon-, és internet - szolgáltatás díját, közvetlenül a KLIK téríti meg a szolgáltatóknak tekintettel arra, hogy
ezekre a Mirhóháti út 11. sz. alatti épület esetében a KLIK köt szerződést.
A használatba adó jogai és kötelezettségei
7.)

Használatba adó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés fennállása alatt
a használatba adott ingatlan rendeltetés-és szerződésszerű használatra alkalmas, továbbá azért, hogy a Használatba vevő használatát korlátozó, vagy akadályozó per, teher és igény az ingatlant nem terheli.
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A használatba adott ingatlan

rendeltetésszerű

használatra alkalmas állapotban

tartása a használatba adó kötelessége.
A Használatba adó a Használatba vevő szükségtelen háborítása nélkül jogosult
ellenőrizni

a használatot

A használatba

vevő

jogai és kötelezettségei

8.) A használati jogviszony fennállása alatt a Használatba vevő köteles a Használatba vett ingatlan állagát megóvni.
Használatba vevő köteles a Használatba adót értesíteni, ha károsodás veszélye
fenyegeti az ingatlant, illetőleg írásban közölni, ha a Használatba adót terhelő
munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. Az értesítésben köteles
megjelölni, a veszély típusát.
A Használatba vevő a Használatba adót terhelő munkálatokat sürgős szükség,
illetve kármegelőzés esetén a Használatba adó helyett és költségére elvégezheti, ha azokat a Használatba adó az erről szóló írásbeli értesítést követően
nem, vagy nem megfelelő időben végzi el. Az értesítésben a sürgős szükség
okát, valamint a fenyegető kárt meg kell jelölni.
Használatba vevő Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a
használatba vett ingatlanban átalakítást, értéknövelő beruházást nem végezhet. Ha a szerződés fennállása alatt a Használatba vevő a Használatba adó
hozzájárulásával értéknövelő beruházást végzett, úgy szerződő felek a szerző
dés megszűnésekor számolnak el az ekkor a számviteli szabályok alapján kimutatható értéknövekménnyel, amennyiben a szerződés megszüntetését a
Használatba adó kezdeményezte. A Használatba adó hozzájárulása nélkül el végzett értéknövelő beruházások megtérítését a Használatba vevő nem követelheti.
Használatba vevő köteles gondoskodni a használatba vett ingatlanban lévő
felszerelési tárgyai vagyonbiztosításáról.
A használati

szerződés megszűnése

megszüntetése

9.) Rendes felmondás
A jelen határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással
felmondhatja a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig.
Felek rögzítik, hogy ha a felmondás nem a fentiekben meghatározott határidő
betartásával történik, a használati jogviszonyt a felmondás közlését követő
használati időszak végére felmondottnak kell tekinteni.
10.) Használatba vevő felmondási joga
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A használatba adó jogszavatosság és/ vagy kellékszavatossági jogának
megsértése esetén.
• Ha a használatba adott ingatlan olyan állapotban van, hogy használata
az egészséget veszélyezteti, a Használatba
ződést,

ha

erről

a

tényről

a

szerződés

vevő

akkor is felmondhatja a szer-

megkötésekor vagy a birtokbavétel

idő 

pontjában tudott vagy tudnia kellett.
11.) Használatba adó felmondási joga

Ha a Használatba
nem

rendeltetésszerű

vevő

vagy a

a Használatba adó felhívása ellenére folytatja a

szerződésnek

egyébként nem

megfelelő

haszná-

latot.
Ha a Használatba

vevő

jogszabályban foglalt egyéb lényeges kötelezett-

ségét nem teljesíti.
Ha a Használatba

vevő

a Használatba adóval vagy az épületet használó

más személyekkel szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos,

tűrhetetlen

magatartást tanúsít.
Ha a Használatba vevő a 3.4. pontban meghatározott

követően

határidő

elteltét

sem fizetett.

után a Használatba vevő köteles a használatba vett ingatlant a Használatba adónak rendeltetésszerű használatra alkal-

A használati

szerződés megszűnése

mas állapotban visszaadni. A Használatba adóval szemben fennálló, a használati jogviszonyból keletkezett követeléseinek kiegyenlítéséig azonban Használatba

vevő

a használatba adott ingatlant annak használata nélkül visszatarthat-

ja.
Ha a Használatba

vevő

a visszatartás idejére a

a használatba vett ingatlant jogosulatlanul tartja vissza,
szerződés

alapján kikötött üzemeltetési díjat köteles

megfizetni, ezt meghaladóan pedig minden olyan kárért felel, amely e nélkül
nem következett volna be
12.) Vegyes rendelkezések
Használatba adó hozzájárul, hogy Használatba

vevő

saját költségén számító-

gépes hálózatot építsen ki, amelyet azonban a használati jogviszony
nésekor saját költségén kell megszüntetnie.

10

megszű

Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használatba vett ingatlant harmadik személy használatába nem adhatja.
13.) Kapcsolattartók
Szerződő

felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az

alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy: Kepenyes András
Megbízott Tankerületi Igazgató
telefonszám: 06-30/626-7736
e-mail cím: andras.kepenyes@klik.gov.hu
Gyomaendrőd,

levelezési cím: 5500

Mirhóháti u. 11.

A Használatba adó által kapcsolattartásra kijelölt személy: Toldi Balázs polgármester
telefonszám: 66-521-600
e-mail cím: polgarmester@gyomaendrod.hu
Gyomaendrőd,

levelezési cím:. 5500

Selyem út 124.

A teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Kepenyes András Megbízott
Tankerületi Igazgató
telefonszám: 06-30/626-7736
e-mail cím: andras.kepenyes@klik.gov.hu
levelezési cím: 5500
Szerződő

Gyomaendrőd,

Mirhóháti u. 11.

felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett vál-

tozásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és
érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik
félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
Szerződő
illetőleg

felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus,

postai levelezés, vagy telefonos megkeresés formájában történik.

Egymás között minden nyilatkozatot írásban - tértivevényes levélben, emailben vagy telefax útján - kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
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Felek a jelen

szerződést

a megkötésére irányadó jogi szabályozás betartásával

és formában módosíthatják.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Szerződés vagy annak bármely része,
vagy rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik,
úgy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált részt vagy rendelkezést oly
módon kell megváltoztatni, hogy az azzal eredetileg elérni kívánt cél

lehetőség

szerint megvalósuljon.
Felek a

szerződéssel

kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy - az informá-

ciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján szabályozott a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével - a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden
információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél
előzetes,

írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra,

vagy illetéktelen harmadik személy tudomására.
Használatba adó kijelenti, hogy külön írásbeli engedéllyel Használatba vevő részére hozzájárulást ad ahhoz, hogy a használatba adott ingatlant Használatba
vevő

a székhelyként, telephelyként feltüntethesse.

14.) Jogvita rendezése
Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen
Szerződésből

vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével,

megszűnésével,

érvényességével, hatályosságával vagy értelmezésével kapcso-

latban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül, közvetlen tárgyalások útján
maguk között próbálják rendezni .
Felek rögzítik, hogy a

szerződés

annak mellékleteivel együttesen értelmezen-

dő.

Ha a Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani
a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a
pertárgy értékétől függően a Szarvasi Járásbíróság illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.) Záró rendelkezések
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A szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar
jog egyéb rendelkezései - különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

illetőleg

a lakások és helyiségek

bérletéről

szóló módo-

sított és kiegészített 1993. évi LXXVIII. törvényben előírtak - az irányadóak.
A jelen

szerződés

7 számozott oldalból áll és egymással mindenben megegye-

ző 4 példányban készült, amiből 2 példány a Használatba adót, 2 példány pe-

dig a Használatba
A

szerződés

vevőt

illeti.

elválaszthatatlan részét

képező

mellékletek az alábbiak:

1.

sz. melléklet: használatba vett ingatlan alaprajza

2.

sz. melléklet: birtokba adási jegyzőkönyv

Jelen használati szerződést a szerződő Felek elolvasták, azt egyezően értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben
jóváhagyólag cégszerűen írták alá.
Gyomaendrőd,

2014. ... hó ... nap

Gyomaendrőd,

2014. ... hó

Toldi Balázs

Kepenyes András

polgármester

tankerületi igazgató

Önkormányzat

KLIK

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Önkormányzat

KLIK

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Kelt Gyomaendrőd, 2015. január ....... napján

pénzügyi ellenjegyző
Határidő:

2015. február 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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... nap

Végezetül az oktatási vagyon működtetés átadás tárgyában
szerződésről kérte a képviselők döntését.

születendő

használati

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
6/2015.( 1. 7.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a közoktatási intézmé-

nyek használatba adásáról szóló

szerződés

tervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja:

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
képviseli: Toldi Balázs polgármester
törzsszáma: 725525
adóigazgatási azonosító száma: 15725527-2-04
bankszámlaszáma: 53200125-11062402
statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

képviseli: Kepenyes András megbízott tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KLIK
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-ának
(1) bekezdése alapján 2013. január l-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés,
a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdés e) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
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ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január l-jei hatállyal a KLIK-et jelölte ki.
A köznevelési intézményeket az Nkt. 74. §-ának (4) bekezdése, valamint a 660/2012.
(XII. 12.) Gye. Kt. határozat alapján az Önkormányzat működteti, ezen túlmenően az
Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára 536021/2012/KOHAT iktatószám alatt kiadott döntése szerint az állam általi működtetés
esetén az Önkormányzat 12.604.000,- Ft/hó összegű hozzájárulás fizetésére kötelezett.
Az Nkt. 74. §-ának (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi szerződésben állapítják meg.
Az Nkt. 76. §-ának (5) bekezdés b) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXV/11. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján
az Önkormányzat tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési intézmények (a
továbbiakban: intézmények) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményekben lévő eszközöket, felszereléseket-, valamint a 10. § (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely
az intézmények fenntartói feladatainak ellátását biztosítja, illetve amely a KLIK területi
szervének, a Gyomaendrődi Tankerületnek (a továbbiakban: Tankerület) elhelyezéséhez szükséges, a KLIK ingyenes használatába kerül.
A Felek a Törvény 13. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján 2012. december 12-én
átadás-átvételi megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KLIK ingyenes
használatába kerülő ingatlan vagyonelemek körét.
A Gyomaendrődi Tankerület vezetője, és Gyomaendrőd Város Önkormányzata polgármesterének személye megváltozott.
A Gyomaendrődi Tankerület fenntartásából és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működtetéséből a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2014.
szeptember l-től a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez került.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésé
nek részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg egyidejűleg a Felek
által 2013. április 9-n aláírt, de ügyvédi ellenjegyzésre nem kerülő, de a felek által betartott használati szerződést felülvizsgálják, melynek eredményeként új szerződést
kötnek.
A

szerződés

tárgya

1.
Az intézmények fenntartói feladatainak ellátása érdekében az Önkormányzat használatba adta, a KLIK pedig használatba vette az 1. számú mellékletben szereplő ingatlanokat és ingatlanrészeket, 2013. január l-től, határozatlan időre.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy a megjelölt ingatlanok, illetve ingatlanrészek az alulírott idő szerinti állapotot tükröző tervrajzoknak megfelelően kerülnek
használatba vételre (2. számú melléklet).
3.
A KLIK a jelen szerződés útján használatba vett ingatlanokra vonatkozó
használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti.
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4.
Az intézmények fenntartói feladatainak ellátását segítő ingó vagyonelemeket az Önkormányzat a Törvény 13. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint felvett jegyzőkönyv alapján adta a KLIKhasználatába.
Felek jogai és kötelezettségei

5.
A KLIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmények feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására, a Tankerület feladatainak ellátására, irodai és raktározási célokra a jelen szerződésben szabályozott módon használhatja.
6.
A Pedagógiai Programban, az intézmények szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott
meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat a használat tárgyát képező ingatlant - a KLIK -kel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően - önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából
térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja.
7.
Felek megállapodnak abban, hogy a KLIK a használatba vett ingó vagyont
kizárólag a Tankerület működési határain belül használhatja a feladata ellátására. A
KLIK legalább 15 nappal korábban köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, ha az
ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül más intézményben kívánja használni.
8.
Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyont a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.
9.
A KLIK a használatába álló ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére
használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg, és nem idegenítheti el.
10.
A KLIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a
KLIKáltal meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
11.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a KLIK az ingatlanok címét az intézmények, illetve a Tankerület székhelyeként bejegyeztethesse, azt levelezésében
feltüntesse.
12.
A KLIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont,
a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan
és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra vonatkozó biztonsági elő
írások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni.
13.
Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a KLIK a vagyont nem
rendeltetésszerűen használja vagy rongálja, a KLIK kapcsolattartójához fordulhat, aki
köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az
Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkormányzat álláspontja szerint a
nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik, az Önkormányzat a
KLIK elnökéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem rendeltetésnek
megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az Önkormányzat a Ptk. 5:152.
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§-ának (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KLIK (GYOMAENDRŐDI TANKERÜLETE)-től.

14.
A rendeltetésszerű használat feletti vita esetén, annak rendezése érdekében a
Felek szakértő állásfoglalását kérhetik.
15.
Rendeltetésellenes a használat különösen akkor, ha a KLIK a jelen szerződés
alapján használatba vett vagyont - tekintettel arra, hogy azt az Önkormányzat kifejezetten közoktatási feladatok ellátására adja - nem közoktatási feladatok ellátására
használja. Ebben az esetben az Önkormányzat élhet rendkívüli felmondási jogával.
16.
Jelen szerződés időtartama alatt a KLIK felelős az ingatlannal kapcsolatos, a
tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó
jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
17.
A KLIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések
felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
18.
A KLIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot
építhet ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KLIK az Ön kormányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és
üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
19.
Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KLIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. A KLIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet.
20.
A használatba adott vagyon karbantartására takarítására az Önkormányzat,
mint a működtetésért felelős a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.-t(székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) utasította. A Nkt-ben
meghatározott a működtetőt terhelő beszerzési feladatok ellátásáról az Önkormányzat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.)
útján gondoskodik.
21.
Az Önkormányzat gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi,
munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről.
22.
Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról, a meglévő vagyont érintő szükséges felújítások,
pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. Az Nkt. 76. §-ának (3) bekezdése alapján az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
fedezése már nem az Önkormányzat mint működtető kötelessége, de ehhez az állam
pályázati úton támogatást nyújthat.
23.
Munkahelyi baleset bekövetkezése esetén mindkét szerződő fél az alkalmazásában álló dolgozókért felel. Abban az esetben, ha a munkahelyi baleset a karbantartás, szükséges felújítás, pótlás, csere elmaradásából ered, a KLIKjogosult kártérítést
követelni az Önkormányzattól.
24.
Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről.
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25.
Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelő színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások
megrendeléséről, átadás-átvételéről, raktározásáról, a készletek pótlásáról. A feladatok teljesítése nem foglalja magában a 229/2012. (VIll.28.) Korm. rendelet 44/B.§. (2)
bekezdésében meghatározott, kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi
jellegű kiadások átvállalását.
26.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Gyomaendrődön oktatásban részesülő
tanköteles tanulók részére úszás oktatásuk segítése érdekében a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft-től szolgáltatást vásárol, a mindenkori tárgyévi költségvetési tv-ben biztosított lehetőségei szerint. Az úszásoktatás segítése céljából a szolgáltatás vásárlására
fordítható keretösszegről az Önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Gyomaendrődi Tankerület vezetőjét. A
szolgáltatás ellenértékének megtérítése a tanulók a fent meghatározott célra történő
igazolt felhasználását követően történik meg. A KLIK kijelenti, hogy a felhasználás dokumentálásában, illetve az elszámolásban való közreműködésre a szükséges felhatalmazást az oktatásért felelős szervezeti egységek vezetői részére megadja.
27.
A KLIK kijelenti, hogy a közoktatási feladatok ellátásához szükséges eszközök,
anyagok, áruk, szolgáltatások beszerzéséről saját maga gondoskodik. Az Önkormányzat a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében meghatározottak beszerzéséről gondoskodik.
28.
A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések
beszerzésének költségét az intézményvezető javaslata alapján a KLIK- a költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig - finanszírozza . Az e körbe tartozó
beszerzések előtt a KLIKelnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell szerezni. A
szerződés e pontja alá eső eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzését követően
működtetésükről az Önkormányzat gondoskodik jelen szerződés időtartama alatt. A
beszerzésről a KLIK értesíti az Önkormányzatot. Az így beszerzett dolgok átadása során az átadó köteles nyilatkozni annak munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelőségéről, az erről szóló okirat rendelkezésre bocsáj tásával.
29.
Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges
technikai berendezések működtetéséről, a tulajdonában lévő taneszközök javításáról,
karbantartásáról, pótlásá ról, beszerzéséről, mely alól kivételt képeznek a Gyomaendrődi Tankerületi Központ székhelyén található eszközök és berendezési tárgyak, a
tankerület székhelyén található eszközök és berendezési tárgyak javítása, karbantartása, pótlása és beszerzése nem az önkormányzat feladata.
30.
Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont,
amely az Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik arra az esetre, ha a vagyonelem vis maior következtében semmisült
meg. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor
a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy
pótlásáról.
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31.
A KLIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont - beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult
eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KLIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy
elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.
32.
Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata
érdekében átalakítási munkákat végezhetnek.
33.
A KLIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján, az előzetes
egyeztetések és költségkalkulációk kölcsönös elfogadását követően jogosult az ingyenes használatában álló ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet
végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről a KLIK az engedély megkérésére
irányuló kérelemben nyilatkozik.
34.
A KLIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges
változásokat a változás bekövetkezésétől számított S napon belül köteles írásban jelenteni. KLIK az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.
35.
A KLIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerző
désellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése megfelelő határidőn belül a KLIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár az alkalmazottjai, az
ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására
vezethető vissza. A KLIK a hibák szakszerű kijavításáról, illetve a károk megtérítéséről
köteles S napon belül írásban tájékoztatni az Önkormányzatot.
36.
Amennyiben a KLIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely
az ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet,
köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni az Önkormányzatot. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KLIK
köteles viselni.
37.
Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató
munka, illetve a KLIK működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatát. Az Önkormányzat ingó tulajdonát azok a taneszközök képezik,
amelyeket a 2013. január l-jei leltár tartalmaz. Ezen túlmenően Felek rögzítik, hogy az
Önkormányzat a leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott idősza
konként - a nevelő-oktató munka, valamint a KLIK működésének zavarása nélkül eleget tesz a leltározási kötelezettségének.
38.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult:
a)
a KLIK használatában álló ingatlan területére, illetve KLIK által használt
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni;
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b)
az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni;
c)
a KLIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt
kérni;
az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
d)
A

működési

költségek viselésének szabályai

39.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen ingyenes használati
szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítja - figyelemmel a hatályos köznevelési, építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályokban foglaltakra - a KLIK fenntartásában álló intézményekben az osztályok helyiségigényét (lásd
1. számú melléklet) és viseli a helyiségek használatával kapcsolatos közüzemi díjakat
és üzemeltetési költségeket.
A szerződés megszűnése

40.
A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása valamenynyi körülírt ingatlanban megszűnik. Felek rögzítik, hogy a KLIK a köznevelési feladat
ellátásának megszűnéséről való tudomásszerzést követő 8 napon belül tájékoztatja az
Önkormányzatot a megszűnés tényéről és várható idejéről.
41.
Ezen túlmenően a szerződés megszűnik, amennyiben az Önkormányzat él a
szerződés 16. pontjában foglalt rendkívüli felmondási jogával.
42.
A használati jog megszűnése esetén a KLIK gondoskodik a használati jog
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről és erről írásban értesíti az Önkormányzatot.
43.
Felek megállapodnak abban, hogy a KLIK a használati jogának megszűné
sétől számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni .
44.
Amennyiben a KLIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KLIK a helyiségekben található
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KLIK -et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
45.
Amennyiben a KLIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KLIK -nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KLIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a
KLIK költségén gondoskodni.
46.
A szerződés megszűnése esetén a KLIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.
Egyéb rendelkezések

47.
Kapcsolattartók kijelölése:
Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőr
zése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
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Önkormányzat:
Név:
Toldi Balázs polgármester
Szervezet neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Beosztás:
polgármester
Elérhetőség:
polga rmester@gyomaendrod.hu
telefon: 06/303838035
Név:
Kovácsné Rácz Júlianna
Szerv neve:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Beosztás:
pénzügyi ügyintéző
Elérhetőségek: Telefon: (+36 20) 405 6110
E-mail:
penzugy@gyomaendrod.hu
Név:
Fekete József
Szerv neve:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató
Beosztás
Elérhetőségek : Telefon: (+36 20) 914 7044
ipgyomaszolg@internet-x.hu
E-mail:

KUK:
Név:
Szerv neve:
Beosztás:

Kepenyes András
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
tankerületi igazgató
Elérhetőségek: Telefon: (+36 30) 626 6511
E-mail:
andras.kepenyes@klik.gov.hu
48.
Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási feladatok ellátásához
szükséges feltételek magas szintű biztosítása érdekében szükség szerint egyeztető
ülést tartanak. Ezen túlmenően rögzítik, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitáikat vagy nézetkülönbségeiket elsősorban tárgyalások útján
rendezik, esetleges jogvitájuk eldöntésére a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződésben foglaltak teljesülését, az oktatási év végével kiértékelik, szükség esetén, vagy az alapjául szolgáló
jogszabályok változása esetén, módosítják.
49.
A szerződésre egyebekben a Ptk. a 2011. évi CXC. tv. a 2012. évi CLXXXVIII.
tv. valamint az Aht. és 229/2012.(VIIl.28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
50.
Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták és a közös értelmezést
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, arra kellő
felhatalmazással rendelkeznek. Ajelen szerződés 5 mindenben egyező példányban
kerül aláírásra, egy példány 8 számozott oldalból áll. A jelen szerződés Gyomaendrőd
Város Önkormányzatánakjóváhagyásával lép hatályba. A szerződés hatályba lépésével a Felek által 2013. április 9-én aláírt szerződés hatályát veszti.
51.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

Mellékletek:
1. számú melléklet a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától, mint tulajdonostól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által használatba vett ingatlanokról;
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2. számú melléklet a szerződés tárgyát

képező

ingatlanok és ingatlanrészek

tervrajzi megjelöléséről.
Gyomaendrőd,

2015. hó

. nap

Kepenyes András
tankerületi igazgató
KLIK (GYOMAENDRŐDI TANKERÜLETE)

Toldi Balázs
polgármester

Önkormányzat

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

KL/K (GYOMAENDRŐDI TANKERÜLETE)

Önkormányzat

Határidő:

2015. február 1.
Felelős : Toldi Balázs polgármester
3.Napirendi pont
A GVÜSZTE kérelme
Toldi Balázs polgármester azt javasolta, hogy most ne döntsenek a kérelemmel kapcsolatban, ugyanis ez egy nagyon nagy tétel, mely nem szerepel a költségvetési kon cepcióban. Szerette volna, ha a képviselők megismerkednek ezzel a kérdéskörrel, és
látnák azt, hogy a következő évet milyen költségek terhelik, melyek kapcsolódnak a
GyÜSZ-TE illetve a TDM szervezet, intézmények működéséhez illetve a Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez. Ezt egy vitaanyagnak szánja. Itt van Pájer Sándor
elnök úr, és ha valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, tegye fel. Véleménye szerint
erről beszélni kell. Az elképzelésekről. Javaslata az, hogy bontsák elemeikre az előter
jesztést és beszéljenek külön a rendezvényekről. Ezekre a rendezvényekre jelenleg 4
millió Ft-ot biztosítanak. Ehhez kapcsolódik a GyÜSZ-TE egyik kérelme, melyben ő
összesen 5.300 ezer Ft-ot kér, annak érdekében, hogy növelje ezen rendezvények
színvonalát. Azt, hogy ezt most önkormányzati finanszírozásból vagy belépőjegy szedéséből finanszírozza, azt kell majd eldönteni, erről kell beszélni a következő testületi
ülésen, mikor a testületi tagok többsége jelen lesz, akkor kell erről határozni.
A TDM szervezet illetve a Tourinform Iroda működésével kapcsolatban szintén van
már egy élő szerződésünk, amely szerint szintén 4 millió Ft körüli összeget kell majd
átadniuk. A szerződésük úgy szól, hogy az IFA 20 %-a, mely a tavalyi év arányait tekintve 4millió 200ezer Ft. Ez is egy olyan tétel, melyre szerződésük van. A Tourinform
Irodáról szintén dönteni kellene, hogy milyen formában gondolják a tovább működ
tetést, ilyen formában vagy nem. Ez szintén egy külön elem lenne. A 3. ilyen elem a
Lélekkel a Körösök mentén projektelemei, melyeket a pályázat benyújtásakor az abban szereplő szerződésben leírtak alapján .az elkészült programelemek működtetését
azok elemeivel átadják a GyÜSZ-TE-nek, tehát ő fogja ezeket üzemeltetni.
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Ehhez is van egy támogatási igény kérelem, mely szintén szerepel az előterjesztés
mellékletében.
Ezekről kellene tehát beszélni, konzultálni, hiszen február 15-ig el kell fogadnunk a
város költségvetését.
Nagyné Perjési Anikó elnök asszony véleménye szerint számszakilag nem teljesen jó
az előterjesztés. Meg szerette volna indokolni, hogy miért gondolja úgy a fennmaradó többletforrás igénynél, hogy a bevételek csak a Körös Látogatóközpontnál kerültek betervezésre. Végignézte a beadott anyagot, és ott nem csak erre vannak betervezve a bevételek.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy két melléklete volt az előterjesztésnek,
mindkettő oda lett csatolva az előterjesztéshez.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy korábban az első kérelem után volt egy
egyeztetés a pénzügyi osztályon Pájer elnök úr, Jegyző úr, Polgármester Úr és a pályázatíró kolléganő részvételével. Egyeztettek a bevételek kiadások tekintetében. Az
akkori igényből az tükröződik, ami a második beadványban, kérelemben van az a
?millió 700 ezer Ft. A működési kiadásnál 3millió 300ezerről beszéltek. Erre polgármester úr azt mondta a felét megpróbálják biztosítani. Ez a 2014. december 29-én
érkeztetett azonosítóval ellátott kérelem. Ez a második egyeztetés után volt. Ebbe
benne vannak azon elemek költségei, melyről már beszélt. A rendezvények költsége
4millió 200 ezer. Volt egy ülés a GyÜSZ-TE -nél decemberben a következő évre vonatkozó költségvetésről. Ott felvetődött a rendezvények színvonalának növelése. Itt
értelem szerint anyagi növelés kell, több, komolyabb fellépő . Erre két lehetőség mutatkozik, vagy több önkormányzati támogatás, vagy belépő szedése. Enélkül nem tud
minőségi fellépőket szerepeltetni, színvonalat emelni. A két új bemutató központ
működtetésének, van egy bérköltsége, és van működési kiadása. A teljes projekt keretében 7,5 fő foglalkoztatását kell majd megoldani a működtetőnek. Az önkormányzat
a beruházó. Az, hogy a működtetést hogyan oldják meg, az még nem világos. Az
alapgondolat az, hogy amint elkészülnek a projektelemek, átadják a működtetést a
GyÜSZ-TE nek bevétellel, kiadással együtt. A pályázatban önfenntartóként volt tervezve, de ezt akkor is tudták, hogy az nem fog majd menni. Ez a számokból is látszik.
Az a projektelem, amit a művelődési ház udvarán terveznek megvalósítani, annak bevételei, kiadásai a művelődési ház költségvetésében szerepelnek. Így ott várhatóan
kevesebb lesz a kiadás és nagyobb a bevétel. Itt 4,5 fő foglalkoztatásáról van szó. 1 fő
vezető, 2 fő programvezető, 1 fő takarító és 0,5 fő karbantartó -ez utóbbi kettő esetleg fordítva. Az ő béreik reálisak. Erről már egyeztettek, indulásképpen ezeket a béreket lehet majd felajánlani az ott dolgozóknak. A kalkulált működési kiadás 3.300 ezer
Ft. A pontos költségeket nem látják előre. Az összes bemutató bevétele kb. 2millió Ft,
de csak fél évről beszélhetünk, hisz július vége, augusztus, szeptember lesz, amikor
erre a bevételre számítani lehet.
A harmadik elem a TDM támogatás, melyet most 4millióval támogatunk, itt a Tourinform Irodát adták át, mely működését még szintén 4 millió Ft-tal támogatták.
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Ezek azok a költségek, melyek már jelentkeznek is, hisz 2x 4 millió Ft-ot át is adnak,
de van még ott más összeg is, ami szerepel. 2015-re a TOM alapköltségei 4,400 millió
Ft, amit a kérelemben látnak az 4,2 millió Ft, tehát az durván az alapköltségeket fedezi. Tehát ezen kell gondolkodni, hogy honnan vesznek többletköltséget.

Nagyné Perjési Anikó elnök asszony elmondta, hogy most már érthető a táblázat.
Jó, ha június 30-án befejeződik a projekt. Ki tudja, mikor lehet majd tényleg működ
tetni. Olyan gondolatai voltak, hogy rendet kell tenni a fejekben. Ott kezdené, hogy
ez egy egyesület melynek 1 főállású dolgozója a TOM menedzser, akinek munkáját az
egyesületi tagok segítik társadalmi munkában. Elvárni egy egyesülettől, hogy szerezzen pénzt, és vonjon bele olyan embereket, akik nem akarnak benne lenni és nem
tudja, hogy ezt hogyan lehetne elérni. A focistáknak is odaadnak milliókat, és nem
mondják, hogy tartsanak érte rendezvényt, vagy a műfüves pálya önerejét fizessék ki,
hanem abból tudnak fejleszteni, mezeket venni, kimosatni. Természetesen ők is társadalmi munkába tesznek sok mindent, de mégis az egyesületre tudják fordítani.
Ebből a pénzből a GYÜSZ-TE nem magát akarja helyzetbe hozni, hanem a városért
csinálja. Röviden elmondaná, az egyesület elmúlt háromévi tevékenységét.
2008 -ban adta be először a TOM szervezet regisztrációjára a szakmai anyagot az Önkormányzat a kistérségi irodán keresztül, melyet 2009 augusztusában elutasítottak,
mert nem látták biztosítottnak a működését.
2012-ben létrejött az egyesület, az Önkormányzat biztosította a 4 millió Ft-ot az iroda
működésére, 4 millió Ft-ot a rendezvényekre, illetve minden olyan feladatot el kellett
látni, amit a Tourinform Irodának kötelező, például vendégeket fogadni, szakmai
szervezetekkel tartani a kapcsolatot. (Az azelőtti évben 5,3 millióból működtette az
Önkor~ányzat ugyanezt. ) Ebben az évben tehát elkészítette az iroda a TOM szakmai
anyagot, úgy, hogy volt 1 fő munkatársuk, F. Nagy Lajos, de ő nem nagyon tudott
besegíteni ebbe az egészbe. Ezt az anyagot az egyesületi tagok társadalmi munkába,
rengeteget dolgozva készítették el, mely olyan jól sikerült, hogy 3 hónapon belül
megkapták a TOM regisztrációt. Ez kimondva egyszerű, de ezen több hónapot dolgoztak. Közben sajt és túrófesztiválra készültek, mely már az ezt megelőző évben
majdnem nulla volt. Alig lehetett sajtosokat idehozni, szakmai programot is alig lehetett csinálni, mert alig volt már érdeklődő a Sajtfesztiválunkra. Véleménye szerint nagyon jól sikerült az a rendezvény a fáklyás felvonulás, a Szeretlek Gyomaendrőd programon keresztül, pedig először szerveztek ilyesmit 1 fő alkalmazottal, csupa társadal mi munkába. Ha bárkinek fizetni kellett volna ezért, nem tudták volna 4 millió Ft-ból
megcsinálni.
Elkészítették a Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázatot, mely 459 millió Ft
összköltségű, melyért ugyan kaptak pénzt, de a 6 helyszín tervezésével 8,9 millió Ft
volt, és a Liget Fürdő ugyanekkor ugyanarra beadott pályázatának tervezése, megvalósíthatósági tanulmánnyal együtt 13 millió Ft. Egy db tervezés volt ebben. Tehát már
itt spóroltak, és ez a pénz is visszajött az önkormányzatnak.
Beadtak egy TOM pályázatot 50 millió Ft értékben, mely nyert, de sajnos csak 43,8
millió Ft-ot azért, mert az Önkormányzat elvett a 2013-as rendezvényekre szánt költségekből 1,6 millió Ft-ot.
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Akkor a kiíró szervezet úgy gondolta, hogy nem ad azért több pénzt egy rendezvényre, hogy az önkormányzatnak kevesebbe kerüljön, hiszen ennek a pályázatnak az volt
a célja, hogy egy színvonalasabb rendezvényt tudjanak megvalósítani. Ez azt vonta
maga után, hogy ott elvettek 2,5 millió Ft-ot, és az összes többi projektelemből le
kellett csökkenteni százalékosan, mert így voltak meghatározva a költhető összegek.
Így elveszítettek 7,5 milliót, de a műszaki tartalmat meg kellett hagyni. Tehát ugyanazt kellett megvalósítaniuk a 43 millió Ft-ból, mint az 50 millióból. Ez már nagyon
nagy terhet rótt rájuk, de emellett még 6,7 millió Ft önerőt kellett hozzá biztosítani.
Ebből jelenleg az Önkormányzatnak tartoznak még 2 millióval, de 4,7 milliót effektív
belerakott az egyesület. Kérdezte, hogy van-e másik olyan egyesület itt, aki azért,
hogy a város fejlődjön ennyi önerőt belerakott volna bármibe. Közben megrendezték
a Halászléfőzőt meg a Disznótorost.
Majd jött a 2013-as év: Nyertes TDM pályázat, melynek köszönhetően még 0,5 főt
tudtak felvenni. Elkezdték a pályázat megvalósítását: elkészültek az információs táblák
6 db Gyomaendrőd területén, pihenő padok, touch info készült a Tourinform Iroda
előtt. Tematikus kiadványt jelentettek meg, 6 db-ot angol és német nyelven, Gyomaendrőd turisztikai kiadványát készítették el, a város turisztikai arculatát alakították ki,
GyomaEndre figuráját kitalálták, animációs turisztikai kisfilmeket készítettek, turisztikai honlapot működtetnek. Kisfilm készült; nyári és őszi standard programokat állítottak össze, színpadot, fény és hangtechnikát vásároltak, facebook profilt csináltak,
kampányokat készítettek, Sajt és Túró fesztivált, Halászléfőző versenyt és a Disznótoros és Böllér fesztivált rendezték meg. A Tourinform Iroda működtetése 1,5 fő foglalkoztatása, 2,5 millió Ft önerő a pályázathoz és a körülmények ellenére kiváló minősí
tést kaptak. A Tourinform Iroda működéséért, szombat vasárnapi nyitvatartással,
LEADER és NEA pályázatot nyertek, Szeretlek Magyarország pályázatírása és rendezvényének szervezése. A Leader pályázatot a következő évben a Sajt és Túrófesztivál
megrendezésére használták fel. A sátor, pad beszerzésére és a roll lapok, sajtófal elkészítésére futotta ebből. A NEA pályázat révén nyomtatót és számítógépet tudtak
venni, mert csak egy nagyon régi gépük volt. Magyarország első zöld TDM szervezete
lettek. Ez volt a 2013-as év. Ehhez az Önkormányzattól 2,4 millió Ft-ot kaptak a rendezvényekre és 4 milliót a tourinform iroda működésére, és emellett folyamatos negatív kampány a Gyüszte ellen. Jól esett volna nekik, ha elismerik a munkájukat, de a
negatív kampány miatt a legrosszabb a Gyüszte megítélése a városban. A testületi
üléseken is rengeteget bántották őket, de tudjuk jól, hogy a negatív dolgokat nagyon
nehéz megváltoztatni. Ez rengeteg munkába kerül.
Jött a 2014-es év, amikor már 4millió Ft-ot kaptak a rendezvényekre, 4 milliót a
tourinform irodára, valamint 2 millió Ft kölcsönt (a TDM pályázat megvalósítására).
Ezzel az összeggel a pályázati 85 %-ot előlegezte meg az önkormányzat, nem a saját
erőt. Folyamatos volt itt is a negatív kampány. Két főt beiskoláztak a LEADER pályázatnak köszönhetően pályázatírói iskolába, folyamatos pályázati megvalósítás folyt,
újra összeállították a nyári, őszi standard programokat, majd elkezdték felülvizsgálni
az idegenforgalmi koncepciót, Most már remek anyagot állított össze munkatársuk,
és a Gyüszte jóváhagyása után majd idekerül a testület elé, ami nagyon részletes, cselekvési ütemtervet és a lehetőségek teljes tárházát tartalmazza. Ez anno 2 millió Ft
volt, ők pedig ezt most ingyen készítették el.
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Későbbi egyeztetésen múlik, hogy miben egyeznek az Önkormányzattal ennek meg-

térítésére.
Ebben az évben is folytatták a zöld TDM szervezet működtetését, képzések szervezését, zöld minősítési rendszert dolgozott ki a rendezvényekre. Az idei sajtfesztivál szervezésére pályázatot készítettek. Folyamatosan figyelik a lehetőségeket, ez benne is
volt a megállapodásba. Az idegenforgalmi adó beszedésének ellenőrzése is jól sikerült, hisz a város ifa bevétele 9 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
Eddig tehát a 3 év alatt összesen 514millió SOOezer Ft-ot hozott a városnak a Gyüszte.
Ha ez a csapat nem lett volna, ez a pénz sem került volna a városba. Mindig felmerül
a kérdés, hogy szükség van-e erre a Tourinform Irodára, illetve erre az egészre. Véleménye szerint ebben az évben majd eldől, hogy mire van szükség a városban, és ha
az idegenforgalomra akar ráfeküdni a város, arra áldozni kell. Nem tartja szerencsésnek, hogy most létrehoznak 3 új objektumot, amit vegetáltatnak. Ennek semmi értelme. Felesleges akkor megcsinálni, de meg kell vizsgálni, hogy lehet a legköltséghatékonyabban működtetni . Ez náluk sose volt kérdés, hisz ők mindannyian vállalkozók és
nem egy előzetes költségvetés alapján dolgoznak. Ahogy eddig is működött, eztán is
fog, nem jut eszükbe, hogy ha kapnak, pénzt hátradőljenek, és ne csináijanak semmit.
Nekik más a szemléletük. Aki ott ül, az nem csak várja, hogy tennie kéne valamit. A
napi feladatok közül néhányat hozott példának (ezeket most 1 fővel végzik, mert lejárt a pályázatuk). Posta, levelek írása, pénztárgép, készpénzforgalom, utalások, napi
kassza nyitás-zárás, iktatás, turisztikai adatbázis országos folyamatos feltöltése, kezelése, monitoring, statisztikák készítése, lekérése, honlap napi aktualizálása frissítése,
hírek, fényképek feltöltése, a facebook napi szintű frissítése. Erzsébet programban az
idősek segítése, jegyek értékesítése, nyomtatása, havi elszámolás-zárás, programok
összegyűjtése, folyamatos kommunikálása. Éves programnaptár összeállítása, cikkek
megírása, szakmai lapokban folyamatos jelenlét, a betérő érdeklődők felvilágosítása,
segítése, kapcsolattartás a környező településekkel, turisztikai egyesületekkel, rendezvények szervezése, beszámolók készítése az önkormányzat felé. Pályázati lehetősé
gek figyelése, azok elkészítése, testvérvárosi kapcsolatok (turisztikai) szervezése ( már
most február, márciusban 2 testvérvárossal felveszik a kapcsolatot turisztikailag), képzések szervezése, idegenforgalmi koncepció felülvizsgálata, folyamatos naprakész
formázása,kapcsolattartás tagokkal intézményekkel, programcsomagok összeállítása,
Tourinform iroda takarítása, Gyomaendrőd kincseinek értékesítése, tudástár, vonzerő
leltár összeállítása. Ezeken felül, amit még vállaltak attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósítása infrastrukturális elemek
meglévő turisztikai akciókhoz. Helyi önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektek menedzsmentjében benne lenni. Mindig van a jelenlegi projekt kapcsán a
Gyüszte részéről valaki. Itt csak társadalmi munkába ülnek a kooperációkon és megbeszéléseken, nem a menedzsment tagjaként. Próbálnak mindenben segíteni, hiszen
ők csinálták a pályázatot. Regionális vonzerőleltárat kell készíteni, a térségi kínálati
profilt kell meghatározni, desztináció kínálati profilt kell készíteni, forrásokat felkutatni, pályázati tanácsadás, programtervezés, térségi szinten is értékesíthető szolgáltatásokból ajánlat készítése, környezettudatos szemlélet és magatartás és a
desztinációban fenntartható turizmus fenntartása, információs iroda fenntartása, menedzsmentet kellene kialakítani.
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Ezek lennének tehát a TOM feladatai mindamellett, melyeket még csinálnak. Turisztikai foglalást is lehetővé tevő információs honlap fenntartása. Információs rendszer
adattartalmának naprakész fenntartása, turizmusban érdekelt szervezetekkel LEAOER,
térségi TOM nemzeti parkokkal együttműködés . Marketingtevékenység nemcsak a
kiadványok, hanem a trendet kialakítani, kitalálni. Ezek előtt statisztikák, elemzések
készítése. Szemléletformálás. Mind közül talán ez a legfontosabb. Annak idején volt
itt Szalóki Jenő bácsi, aki elmondta, hogy az a legnehezebb, hogy az emberek fejébe
rendet tegyenek. Folyamatos monitoring a szervezet, a turizmus hatásainak elemzése,
hisz nem léphetnek tovább úgy, hogy ne elemeznék, értékelnék a munkájukat. Ezt
folyamatosan kutatni kell, a regionális stratégiához kell alkalmazkodni. Kérdőíveznek
is. Mindezt azért mondta el, hogy végre lássák, hallják így egyben, hogy nem egy
olyan szervezetről van szó, aki csak kérni jön, hanem le is tesz az asztalra. Ha mindezért fizetni kellett volna az Önkormányzatnak, ki sem tudja számolni mennyi embert
kellett volna felvenni, alkalmazni. Ezt tehát egy fő Tourinform Irodai alkalmazottal
nem lehet, a közművelődési intézmény is egyre nehezebben birkózott meg egy- egy
feladattal. Ott sem voltak emberek, egyesület a hátuk mögött és társadalmi munkában ezzel foglalkozók. Biztosítson egy egyesület 4millió961ezer Ft-ot, erre nem is talál
szavakat. Miért? Mondhatja azt erre az egyesület, hogy akkor köszönik szépen, nem
csinálják, de nem ez a cél.
Előbb utóbb el kell határozni, hogy milyen irányba megyünk, és akkor arra rá kell feküdni. Hisz csak akkor lesz eredménye. Véleménye szerint a kötvény pont az a forrás,
melyet ilyen esetekben fel lehetne használni, hisz pont a turizmus az, amiből pár éven
belül komolyabb, látványos bevétele lehet a városnak. És a kötvény célja ez volt.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy gondolatébresztőnek szánt költségvetési
terve van. Támogatja, ha fejlesztjük, színesítjük a rendezvényeinket, tehát javasolja,
hogy a 4 millió Ft mellé 1,2 milliót adjanak hozzá. TOM szervezet működésével kapcsolatban elmondta, hogy 4, 2 millió Ft-ot oda kell adni ez egyértelmű . E szervezet
költségvetésébe vannak bérek illetve működési költségek beépítve. Ha jól gondolja a
Tourinform Iroda mozgatásával kapcsolatban van az az elképzelés, hogy bekerül a
Bárka Látogatóközpontba. Véleménye szerint a TOM és a Tourinform iroda egy és
ugyanaz. Ezt támogatja, viszont javasolja azt, hogy (br.160 ezer Ft-os bérrel számol)
ez egy évre mindenestől 2.438ezer Ft, tehát marad 1,6 millió, ami a működéshez járul
hozzá. Plusz kell egy jól képzett közfoglalkoztatott, olyan, mint aki a Rózsahegyi Házban van, aki lelkiismeretesen dolgozik. Egy ilyen főt biztosít majd az Önkormányzat.
Tehát ebben az évben a 4,2 millió Ft-tal és egy fővel (közfoglalkoztatásban foglalkoztatva) tud az Önkormányzat hozzájárulni a költségekhez. Számításai szerint 1,7 millió
Ft marad még fenn a működési költségekre, ráadásul, ha ezt beköltöztetik félévkor a
Bárkába, akkor ezek a költségek kicsit összemosódnak úgy a látogatóközponté, mint
a Tourinformé. Itt szerinte lehet majd játszani a költségekkel. A Lélekkel a Körösök
mentén projekt elemhez kapcsolódóan a vezetőt hamarabb fel kell majd venni, mint
ahogy megvalósulnak a beruházások. Erről beszéltek is, ha találnak olyan embert, azt
fel kell venni, annak a bérét meg kell oldani. 230 e Ft és annak járulékai, ennyiben állapodtak meg.
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A másik két programvezetőre, aki a Bárkába illetve lent a Ligetben működtetné ezen
elemeket, a munkaügyi hivatalon keresztül próbálnak meg megoldást találni. Tegnap
is egyeztetett a munkaügyi hivatallal, 10 hónapon keresztül támogatják a bérét és a
járulékait a pályakezdő fiataloknak, ez a lehetőség még nincs kiírva, de várható. Pájer
Sándor elnök úr is egyeztetett a Munkaügyi hivatal munkatársával. Ezt a lehetőséget
mindenképp ki szeretné használni. Célja a közfoglalkoztatáson belül olyan fiataloknak
munkát adni, akiknek értelme is van. Ezen programelemeknél 1-1 emberről beszélnek,
de biztos abban, hogy találnak a városban olyan fiatalokat, akik közfoglalkoztatásban
szívesen dolgoznak és akár elgereblyézi a vizet a holtágon ha azt kell, tud adminisztrálni, értelmes, meg tud csinálni különböző feladatokat és ezzel még mindenképp
hozzájárulna ezen projektelemek működtetéséhez, hiszen ezek nem nagy dolgok és
finanszírozzák a bérük nagy részét. Ha most csak a járulékokról beszél és annak az
egy vezetőnek a béréről az még kb. 3millió Ft, amiről szó van, és plusz finanszírozást
jelentene. 1,3 millió Ft a rendezvényeknél, 3 millió a Lélekkel a Körösök mentén projekteknél abban az esetben, ha a 2 programvezető bérét tudják finanszírozni közfoglalkoztatásban. Amit tudunk segítenünk, kell és működtetni kell ezeket az elemeket,
hisz befektetés nélkül nem lehet aratni, ha már valami felépül 460 millió Ft-ból, azt
működtetni kell, és ki kell hozni belőle a legtöbbet. Úgy hogy bevételekkel nem kalkulált, úgy van plusz 4,3 millió Ft kiadás az önkormányzat részéről. Persze ebbe vannak feltételes dolgok, a munkaügyi támogatás a legfontosabb, hisz ha az nem valósul
meg, akkor van 2 fő, akinek bére nincs betervezve. Ez kb. 170ezer Ft plusz a járulékok.
Amennyiben felveszik őket áprilistól, akkortól jelentkeznek ezek a költségek, de őket
is minél hamarabb fel kellene venni, hogy megismerjék a rendszert, amiben dolgozni
fognak, hiszen ők fogják azt működtetni. A másik pedig az, hogy egy olyan szerző
dést kell kötnie az Önkormányzatnak a Gyüsztével, ahol le vannak határolva a költségek, kiadások és bevételek. Remélik, hogy a működési kiadások finanszírozását ez

fedezni fogja. Fel van sorolva 3,3 millió Ft

működési

kiadás, és a megbeszélésükkor

abban maradtak, hogy ennek a felét, 1,7 milliót megpróbálnak a Gyüszte rendelkezésére bocsátani úgy, hogy egy gördülő finanszírozást valósítanak meg, tehát ahogy
jelentkeznek a kiadások, a Gyüszte úgy jelentkezik a pénzért. Terveik szerint, amint
ebből bevétel fog termelődni az a másik 1,7 milliót fedezi majd. Ez fogalmazódott
meg benne az előterjesztést és a kérelmeket olvasva.
Mindenképp működtetni kell, be kell fejezni. Ez mindkét fél számára egyértelmű .
Összegezve 1,2 millió a rendezvényekre, 3 millió a Lélekkel Körösök mentén bér finanszírozására, ha a másik két vezető bérét megoldják illetve 1,7millió a működési
kiadásokra, és a Tourinform irodához és a program elemekhez kvalifikáltabb közfoglalkoztatottak biztosítása.
Pájer Sándor elnök úr elmondta, hogy tételesen szeretne végighaladni ezen. A rendezvények költsége 4 millió Ft volt, 2,8millió és 1,2millió bontásban. Tavaly és előtte
már hozzátett a Gyüszte ehhez 1 millió 250 ezer Ft-ot. Most ők csak azt kérik el, amibe kerül. Ekkor a tavalyi színvonalat kaphatjuk vissza. Amennyiben nem kapják meg
ezt az összeget, akkor a műsorból kell elvenni 1,2 millió Ft-ot, hisz csak ott tudnak
spórolni.
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Ezért van három lehetőség megjelölve, vagyis a fellépő nélküli műsor (mely természetesen nem teljesen fellépő nélküli, lesz azért 1-2 fellépő, de csak szolidan), a fellépők
ára mindig a divatosságuktól függ. A most az Xfaktorban végzett fellépők a nagyon
drágák, olcsó a már ezer éve éneklő, együttes meg szóba sem jöhet, 1,3 millió pl. a
Hooligans. A sajfesztivál megrendezése 400 munkaórát jelentett a szervezetnek. Már
ott tart a szervezet, hogy kivetette a kötelező társadalmi munkát, melyet, ha nem tud
valaki ledolgozni, ki kell fizetnie. 6000 Ft évente. Ha jegyet szednek az a 3. variáció.
Kb. 800ezer Ft jöhet be ebből, mert 17 óra után kb. 1000 fő megy majd be, és aki már
előtte ott van, attól nem lehet pénzt beszedni.
A másik a TDM támogatás, melyről úgy gondolja, most beszélni kell, mert elérkezett
arra a szintre. Mikor ez megalakult, akkor tisztában voltak vele, ha a testület nem
akarja, csak ha valami nagyon kedvező ajánlatot adnak. A TDM szervezet megalakulásához minimum 10 milliós költségvetés kellett, enélkül nem álltak volna szóba velük.
Ez a következőkből állt össze: 4 millió egyértelműen benne volt a rendeletbe, és a
fennmaradó 6-ot úgy próbálták megszerezni, hogy bevállalták a rendezvényeket és a
tourinform iroda működését. Míg nem volt TDM, addig az utolsó évben 5,2 millió Ft
támogatásból működött az iroda. Ezt ők bevállalták 4 millióért, de ez a második költségeiben is két külön dolog. Most évek óta az van, hogy az önkormányzat két helyre
számolja be ugyanazt a támogatás. Ez lényegében úgy lenne, hogy 4 millió a TDM-re
és ebbe nincs benne a Touirnform Iroda, pont azért, mert kötelező TDM menedzsert
alkalmazni. A legalacsonyabb fizetés bruttó 200ezer Ft-ról indul, hisz 50-60 ilyen van
az országban. Tehát amit Polgármester Úr említett 120ezer körüli összeget az már
most több. A legelső menedzserük 250ezerért volt, a másodiknál már jobban alkudtak, de ő sokkal tapasztalatlanabb is, azért tudták ennyiért megkapni. Vannak kötelező feladatai a Tourinform Irodának és a TDM-nek is. Amiért mégis tudják együtt csinálni ezt, az az, hogy a feladatok kicsit összemosódnak, tehát amit a tourinform iroda
50 %-ban csinál, azt a TDM is csinálja. Azzal, hogy a múlt évben összesen 7 millió Ftból működtették a kettőt azért volt, mert volt hozzá 3 millió Ft-os pályázati pénzük. Ez
idén lecsökken 5,2 millióra és elmegy egy 4 órás munkaerejük. A feladatok pedig nő
nek, tehát, ha nem lesz elég pénzük, akkor csökkentik a nem kötelező feladatokat. Itt
lehetnek gondok, hisz az Erzsébet programot bevállalták nagyvonalúan, nevezetesen,
hogy segítenek az időseknek. Ez annyira jól sikerült, hogy már bejelentkeztek 400-an,
hogy náluk rendezik le a programot. Ez tartalmazza a pályázat benyújtásával kapcsolatos dolgokat, majd ha ez lezajlik, kezdődik a foglalás a nyaralásokra. Ezek nagyon
sok időt vesznek igénybe, nem lehet egy emberrel ezt megoldani. Ebből igen nagy
probléma lehet, mert a nyugdíjas klubok jelentkeztek be összes tagjukkal ekkorra,
meg amakorra. Ezeknek azt kell mondani valószínű, hogy menjenek máshová, mert
nem tudnak ezzel foglalkozni. A 4,2 millió Ft szerződés szerint van. Ezzel, továbbra is
hangsúlyozza, két feladatot fizet az önkormányzat.
A Bemutató Központok működtetésével kapcsolatban azt a számolási módot nem
érti. A bérek esetében 1 fő vezető, 2 fő programvezető, és a karbantartó 1 fő takarítónő 0,5 fő, ugyanakkor a Ligetben lesz Csónakkölcsönző és oda kell egy fél fő. Erre
kiszámolták, hogy a vezető az egész éves foglalkoztatással van a többiek pedig féléves. Ez 7.741ezer Ft-ot jelent. Ebből, ha tudnak a munkaügyi hivatallal együtt dolgozni, akkor itt lehetnek megtakarítások.
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Itt kb. 2 millió Ft-os megtakarítás lehet, mert a vezetőt nem egész évre, csak 10 hónapra foglalkoztatják, a két fő vezetőt pedig minimum 2 hónappal korábban kell felvenni, hisz nekik meg kell ismerni a helyet, ahol dolgozni fognak. Ezek miatt lehet itt
kb. 2,6 millió Ft-os megtakarítás. A programvezetőket nem lehet 110 ezer Ft-os bérrel
felvenni, hisz ők főiskolát végzettek. Oda nem lehet egy szociális munkást állítani, hisz
itt emberekkel kell foglalkozni, pedagógiai érzékkel kell rendelkezni . Erre tehát fel kell
készülni. Ma már a minimálbér is több ennél, ezért itt 185ezer Ft-tal számoltak.
Működési kiadások: amit beadtak eredetileg az jelentősen több mint az utolsó 3,3
millió Ft, 3 helyre lenne szétosztva, a Bárka, a Körös meg a Liget. Az első beadvány
azóta már növekedett 800ezer Ft-tal, hisz nem terveztek például a Liget tanösvényhez
és a Csónakázó tóhoz, mint mentőmellény, pénztárgép (450ezer Ft ), ezek havi díja,
faház, szék a Ligetben, pénzes kazetta, beálló, ahol tartózkodik, és ahová odaírják,
hogy jegyszedő, vagy valami hasonlót.
Természetesen ez a 3,3 millió Ft egy becsült összeg, mint a bevétel is, nem tudják,
hogy mennyi lesz. Figyelni kell arra, hogy a bemutatóközpontok tervezésénél talán
van egy asztal meg szék betervezve, de más nincs. Ha azt meg kell nyitni, oda kell
majd pl. tisztítószer, felmosó kocsi, stb. Táblázni is kell majd és számtalan olyan dolog
van, amit most még nem tudnak. Ez persze egyszeri dolog, de egyszer kell rá költeni.
Programokat kell gyártaniuk és könyvelőt is váltaniuk kell, hisz ez már egy komolyabb
könyvelést igényel.
A legkevesebb, amiből ezt meg tudják oldani elvileg az 3,3 millió Ft. Ha llmillió42
ezer, ha ebből levonják a 2,6 milliót a bérnél, mert ott lehet talán játszani, az csak 8,4
millió Ft. Ami kellhet még az a nyári program, amit a Körös Látogatóközpontba szervezni kellene, hisz úgy gondolják, hogy egy város arculatát ezzel

megfelelően

lehet

alakítani. Itt szeretnének szerény műsort rendezni heti 1-2 alkalommal. Kicsit olyan
lenne ez, mint a hajdúszoboszlói utca, csak kicsiben. Erre lmillió Ft-ot terveztek, hisz
ezt kb. 2 hónapig rendeznék 8 fellépővel, több szerény fellépővel, akik kisebb kaliberűek. A bevételek egy részét szeretnék innen is származtatni, hisz mikor bevételnek
2milliót írtak azt újra értékelték már (eredetileg 4 milliót terveztek, de ezt 2 hónap
alatt nem lehet teljesíteni) ugyanis, ha a 2milliót elosztjuk 400 Ft-os belépővel, ami
reális, akkor az 5000 embert jelent. Gondolják, hogy ez nem lehetséges. A belépőkből
és a kiadható helyiségekből össze lehetne hozni . Fontos még, hogy a csoportok tekintetében a július augusztus már nem szezon, és ezen attrakcióknál rájuk számítva
lehetne bevétellel számolni, hisz ha egy 20 fős csoport belép az egyből otthagy 8000
Ft-ot. Ez kevésbé jön össze családokból, hisz ők jobbára pihenni szeretnének. Ezért
bevétel szempontjából az év első fele jobb, mint a második, de mindez tervezet, és
nem lehet tudni, hogy milyen lesz a pályázat marketingje. De talán a legfontosabb,
hogy ki biztosítja ma itt, hogy ezt július l-jén át is vehetik?
Ók hiszik, hogy készen lesz, de az építkezés az más ügy.
Az, amiért ők mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy ezek az összegek legyenek, az az,
hogy a bevételt úgy szeretnék, hogy az egy külön könyveléssel működne és átadnák
az önkormányzatnak, mert nem szeretnék azt, hogy most beteszik a 2millió Ft-ot és
ennyivel csökkentik a támogatást és majd azt megkapják. Ezzel nem lehetne úgy dolgozni, hisz amikor ki kell fizetniük a működési kiadások javát, akkor még nem jelentkeznek a bevételek.
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Ezt majd június végén fogják kifizetni a bevétel pedig csak július- augusztusba jöhet.
Ezt igazából nem lehet kezelni majd, lehet, hogy valami hitel kell, vagy nem tudja
még, hogy ez hogy lesz.
A másik, ami nagy probléma a szervnek, a tapasztalatok. Ha most megszavaz a testület egy összeget és utána kiderül, hogy az mégsem elég, azt mondják majd, hogy biztosan nem jól gazdálkodik a Gyüszte, ezt ő nem akarja. Annak akkor olyan visszhangja lesz, hogy a Gyüszte biztos rosszul gazdálkodott. Ha kevesebbre vesszük tehát a
költségeket, akkor biztos, hogy pótköltségvetés része is lesz.
Ettől függetlenül tudja, hogy nincs pénz, de a Gyüszte mégis csak egy faladatot hajt
végre az Önkormányzatnak, tehát nem maguknak akarják.
Két megjegyzése van, az egyik az, hogy van egy olyan fejlesztés, ami a városnak a
fejlesztése, véleménye szerint minden képviselő zászlajára tűzte, hogy fejleszteni szeretne, és akkor mégis jönnek olyan hangok, hogy minek ez a városnak, hisz ezzel csak
a baj van. Leszögezte, hogy a projektre 3 %-ot kell költeni most meg esetleg jövőre is,
de utána szerinte ki fogja forrni magát, ez összesen 6 % a két év alatt, és akartak itt
olyan pályázatokat is beadni, pl. a fürdőre, hogy 50 %-os volt az önerő, tehát véleménye szerint ez nem lehet gond. A másik dolog, amit megemlített, hogy ott az idegenforgalmi adóbevétel, ami 21millió kb. Ők úgy gondolják, hogy ezt azért szedik be
mert erre is kell majd felhasználni, ez eddig 17 millió Ft volt, tehát még így benne
vannak abban a célban amiért beszedték ezt az adót. Ami érzékenyen érinti az egyesületet, az az, hogy ezt az összeget a Gyüszte szolgáltatói fizették be, úgy, hogy a
vendégektől elérték persze, de mégis ők gyűjtötték össze. Azért is esik ez rosszul,
mert ők járnak képzésekre az ország sok területére, és hallják, hogy máshol az ifát
odaadják a TDM-nek és ő gazdálkodik ezzel. Pl. az osztrákoknál külön fizetnek is arra,
mert meghatározzák, hogy milyen célra költik ezt a pénzt és ettől kezdve abszolút
bizalommal rendelkeznek.
Szeretné, ha amikor majd döntésre kerül sor, akkor ezt a három dolgot külön vennék,
hogy jól látszódjon, hogy mire mennyit szánnak. A javaslat szerint az első kettőnél
nincs semmi gondjuk, de a központok működtetésénél adódni fognak komoly problémák, ha nincs rá megfelelő keret.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy mint már említette nem döntenek ma,
szeretnének egyeztetni, gondolkodni ezen. Ha jól értelmezi azonban akkor a különbség durván csak a munkaügyi támogatáson van, hisz elmondta, hogy a programvezető bérét finanszírozni kell 10 hóra, tehát március l-től 230.000 Ft, és a programvezetők bérét is belőtték nagyjából, így kérdés csak az, hogyan tudják megoldani majd
ezeket. Azt, hogy a segítők kik lesznek majd ott abban is tudnak segíteni, hisz eddig is
találtak olyan személyeket, akiket tudtak alkalmazni, és ezek a költségek itt fel sincsenek sorolva. Az hogy a TDM és a tourinform irodát hogy lehet szétszedni költségileg
és hogy hány feladatot is lát el, azt a beadvány mutatja a legjobban, hisz abban le van
írva, hogy a tourinform irodának nincsen működési kiadása, mind a TDM költsége. Ez
az 1. beadványban volt. Ezzel nincs is semmi gond, hisz, ha bekerülnek a látogatóközpontba, akkor a kiadások is csökkennek, hisz egy helyre csoportosul minden. Ha már
hozzájárulnak 1,7 millió Ft-tal a működéshez a 3,3millióból és odaadják a felét, a többit a bevételekből finanszírozzák majd, akkor a 3,3 millióba, meg a TDM-nél lévő mű31

ködési kiadásokba a finanszírozás egy részénél szintén van átfedés. Itt szintén plusz
forráshoz jut a szervezet. És mint már említette a Tourinform Irodába, kisegítőt szintén tudnak biztosítani.
Pájer Sándor elnök úr elmondta, hogy nem akar senkit lebecsülni, de egy tourinform
irodába olyan személyt lehet állítani, aki ismeri a várost, tudja, hol milyen szolgáltatások kaphatók erről tud kulturálisan beszélgetni, kapcsolatot teremtő képessége van,
írni tud.
Toldi Balázs polgármester a szemléletre hivatkozva elmondta, hogy a hivatalban is
dolgoznak közfoglalkoztatottak, akik közfoglalkoztatottakkal foglalkoznak, a rózsahegyi házban szintén dolgozik kollega, aki szintén emberekkel foglalkozik és meg van
velük elégedve a munkáltatójuk. Az egyházaknál is dolgoznak. Az hogy most közfoglalkoztatottnak nevezzük, vagy munkaügyi hivatal által támogatottnak az mindegy,
szerinte, itt a lényeg, hogy vannak olyan fiatalok, akik dolgoznának szívesen és nekik
mindegy lenne, hogy mit kell csinálni. Amit lehet, fizessen ki az állam, ahogy elnök úr
mondta, hogy ez hány %-os önerővel bír, az egyértelmű. Van, még be nem fejezett
projektelem ott lehet, hogy lesz pluszköltség, sőt biztos. Persze ezek nem tételek,
mert ami 5-6 % alatt van, azt egyértelműen megéri és meg is kell csinálni, de amit
tudnak, azt ebben a formában kell megoldani. ó csak arra mutatott rá, hogy ha áttesznek embereket ott is lesznek átfedések és lesznek plusz források. Nem állnak tehát messze egymástól.

Pájer Sándor elnök úr szerint sem állnak messze egymástól. Szeretné azonban megjegyezni, hogy a TDM szerv költségeinél az, hogy átkerül az iroda máshová, az egy
jelentéktelen költség, hisz most fizetnek valamennyi rezsidíjat, az új helyen pedig a
fűtésköltség, ami majd nem terheli őket ezen kívül minden további költség él. Például
a honlap 20 ezer Ft.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy most a 3,3 millió Ft-ról beszéltek, ami
költség ennek a felét megpróbálja az önkormányzat állni. A másik felét pedig bevételből kell előteremteni.
Pájer Sándor elnök úr megjegyezte, hogy az 1 millió Ft-os rendezvényköltséggel mi a
helyzet, mert erről még senki sem nyilatkozott, legyen-e vagy ne.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a plusz bevételből kell finanszírozni. Javasolta, hogy lassan zárják le ezt a vitát, hiszen a januári soros testületi ülésre úgyis jönni fog ez az anyag, addig pedig egyeztetnek még a tagokkal is.
Dr. Csorba Csaba jegyző nem hangsúlyozta, az előterjesztés logikája a következő:
van egy szerződéses kapcsolat az önkormányzat és a TDM vagy a Gyüszte között,
melyben a felek eldöntötték, hogy mit és hogyan finanszíroznak, milyen ütemezésben, és ezt követően még történtek egyéb kötelezettségvállalások. Az egyesület által
beadott számokat ő nem vitatja, azokat mechanikusan vette át, azokat felül nem írta.
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Ezeket a számokat levezette abból a szerződéses kapcsolatból, ami közöttük fennáll,
és ami egy pluszdöntéshez kapcsolódik, ez pedig a TDM szervezet működésével kapcsolatos költség. Itt van egy hiány, melynek viselésére született egy javaslat, ebből az
előterjesztés szerint egy összeget az Önkormányzat visel a másik összeget pedig két
szereplő irányába javasolnak osztani. Hogy az Önkormányzat ebből a hiányösszegből
mit és hogyan finanszíroz, az a szerződés felülírását jelenti, mert a szerződésben a
tourinform iroda szerepel és nem a TDM szervezet. Szerepel a rendezvény, de arról
vita nem volt, hogy mennyi összeggel. Az értelemszerűen egy költségvetési vita tétele. Ahhoz, hogy a számok részleteiben lehessen vitatkozni el, kellene dönteni azt,
hogy mi az, amit az Önkormányzat felvállal a szerződés finanszírozása során. Ha a
közfoglalkoztatás keretében történik meg a létszám biztosítása, akkor tisztázni kell,
hogy ki a közfoglalkoztató. Az Önkormányzat, vagy a Gyüszte. Közfoglalkoztató az
Önkormányzat lehet, ebben az esetben viszont a szerepvállalás is egészen más, ezért
tette Polgármester úr azt a javaslatot, hogy bizottsági ülésen vissza kellene térni és a
testület tagjai addig tudjanak gondolkodni az egyes elemeket mivel és hogyan váltják
ki, hogyan rendezzék.
Poharelec László képviselő úr elmondta, hogy nagyon sok érdekes dolgot hallottak
sok munkáért sok elismerés, de aki már régóta benne van a dolgokban az tudja, hogy
máshol is dolgoznak. Barátja is van, aki már a rendes lakhelyét is elpakolhatná másik
helyre, erről ennyit. Felhívná minden képviselő figyelmét, államtitkár úr egy alkalommal elmondta a televízióban, hogy a normatív támogatásokból - pont abból kifolyólag, hogy az Önkormányzatok elég pazarlóak voltak és későn jöttek rá- fejlesztés, kötelezően ellátandó feladatok és közösségi közlekedés finanszírozható. Tehát minden
egyéb kiadás, mint például a fürdő- és majd itt el kell választani ezt a pályázatos dolgot meg a Gyüsztét, az mind majd a helyileg beszedett adókból kell, hogy finanszírozásra kerüljön. Egy biztos, egyre erősebb benne az a gondolat, hogy ezt a feladatot
nem biztos, hogy a Gyüsztének kell csinálni. Pont a közfoglalkoztatással kapcsolatban,
mert sokkal kevesebb lesz. Látja, hogy Polgármester Úr egyre jobban beleveti magát
és azt is, hogy össze lehet ezt majd hozni, de nagyon kell sakkozni. Ezt a meccset elnök úrnak és polgármester úrnak el kell játszani, és belevonni a munkaügyi központot, és végig kell gondolni, hogy kivel fognak jobban tárgyalni egy egyesülettel vagy
egy polgármesterrel. A rendezvényekkel kapcsolatban nem biztos, hogy mindegyiket
a Gyüsztének kell csinálni. Lehet, hogy oda kell adni más személyeknek és az majd a
sajátjának érzi. Volt már itt Gyomaendrődön erre példa, pl. Németh Dezső nagyon jó
rendezvényeket csinált. Kért is támogatást és nem adtak neki. Kérte Polgármester
urat, hogy gondolja, át az elkövetkezendő S évben ő hogyan képzeli el a rendezvényeket. Csak a város kezeli, csak a Gyüszte kezeli esetleg rendezvényszervező, akik a
maguk kis baráti körét meg támogatóikat össze tudták szedni. Stratégiai döntéseket
kell hozni és nem a januári testületi ülésen dönteni, hanem majd a költségvetés után.
Addig ugyanis nem előnyös dolog ilyen döntést hozni. Mert sokan bejöhetnek még
akkor, hogy ennyi meg annyi pénzre lenne szüksége neki is.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy itt mégis csak 10 millióról van szó és nem
árt két fordulóban tárgyalni, hisz azt be kell építeni a költségvetésbe. Akkor nem kéne
később módosítgatni. Ezért kérte, hogy foglalkozzon vele a testület
Pájer Sándor elnök úr elmondta, hogy a rendezvényszervezést úgy szeretné a
Gyüszte továbbadni, hogy csak na, tehát, ha van jelentkező, azonnal tovább adják.
Nem ragaszkodnak hozzá.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy jól tudja, az Önkormányzatnak 8millió Fttal hozzá kell járulni a Gyüszte és a TOM működéséhez.
Pájer Sándor elnök úr elmondta, hogy ez már nem áll, mert ettől már több a költség.
Nem mindegy a munkaügyi hivatal szempontjából, hogy ki igényli a 10 hós bérezésre
a támogatást, mert az Önkormányzat nem kap ilyen támogatást.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy köszöni a hozzászólásokat, de erről most
nem szavaznak.
4.Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony elmondta, hogy tegnap este megkereste egy helyi lakos Munkácsiné Cserép Anikó, aki a Sugár út 78. sz. alatt lakik, és a
levél a Polgármester úrnak és a város képviselő-testületének lett címezve. Röviden
annyit mondott, hogy a férje kapott új szívet karácsony előtt és ezzel kapcsolatban írt
nekünk néhány gondolatot, melyet kért, hogy olvasson fel:

Tisztelt Polgármester Úr Gyomaendrőd Város Képviselő testülete!
fV!unkácsiné Cserép Anikó vagyok gyomaendrődi lakos. Azzal a kéréssel fordulok a polgármester úrhoz és a képviselő testületéhez, hogy valamilyen módon kérem, támogassák családomat, amennyiben van rá lehetőség. Férjem Munkácsi Lajos évek óta súlyos
szívbetegségben szenved. Évek óta hosszú időt töltött Orosházán és Szegeden a kórházban. 2014 novemberében az állapota súlyosbodott így felkerült Budapestre a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára. Az orvosok közölték velünk, hogy addig haza nem
jöhet, míg végre nem hajtják rajta a hosszú hónapok óta várt műtétet a
szívtranszplantációt. 2014. december 9-én hajnalban kapták az értesítést férje riasztást
kapott, van egy új szív, amit ő fog megkapni. A műtét sikerült azóta az állapota lassan
is de javul. Ha az állapota elég erős lesz az eredményei is jók lesznek, lehetséges, hogy
2015. január végére haza is jöhet. Ennek azonban sok feltétele van, Itthon steril szobát
kell neki kialakítani ahol megvédhetjük a szervezetét a fertőzések ellen. A szobát úgy
kell kialakítani, hogy a falak és a padlózat is mosható, fertőtleníthető legyen. A szobához a mosható falfestéket és linóleumot már megvásároltuk, de ezen kívül szükségünk
Lenne még mélyalapozóra is a fürdőszobában a zuhanykabinunk alja tönkrement. (van
egy kád meg egy zuhanykabin a fürdőszobában, és ők nem fürödhetnek együtt a beteggel.
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A férjének a kényelmesebb a zuhanykabin lenne, de jelen pillanatban használhatatlan,
mert kilyukadt az alja.) A könnyebb mozgás érdekében szeretnénk kapaszkodót elhelyezni a zuhanyfülkében és a wc-ben is. Ezen felül rengeteg a kórház által megszabott
fertőtlenítőszerre is szükségünk lesz, mivel a szobát ahol a napjait tölti naponta legalább 3x át kell törölni, fertőtleníteni kell. A család tagjainak és a férjemnek is szüksége
lesz majd a kórház által előírt steril gumikesztyűre, szájmaszkokra, kézfertőtlenítőre,
eszközfertőtlenítőre, steril lábzsákokra, védőruházatra. A családom nem kért eddig soha
anyagi támogatást, de most úgy érezzük, hogy egyedül a saját erőnkből ezt már nem
tudjuk előteremteni. Mivel a 2020-ig fennálló hitelünket fizetni kell. Emellett a fiam tanulmányait is finanszírozni kell. Kérem, ha bármiben segítségünkre lennének azt köszönettel vennénk és jelezzék felénk!
Tisztelettel :
/\1unkácsiné Cserép Anikó
Alpolgármester Asszony elmondta még, hogy a fiuk érettségi előtt ál_I, a lányának fél
évvel ezelőtt volt jóindulatú daganata, mellyel műtötték államvizsga előtt, most már
dolgozik, de nyilván nem keres annyit friss diplomásként sem, hogy segíteni tudja
ilyen mértékben a családját. A szociális szférában dolgozik a Hölgy, az idősek otthonában, és ott már a kollegák gyűjtöttek nekik. Nagyon szorgalmas, becsületes rendes
családról van szó, akit az élet most egy ilyen helyzetbe sodort. Kérné, hogy ebben a
városban nem sűrűn fordult elő olyan, hogy valaki új szívet kapott volna, talán ahogy
hallja az ember a tévéből, hogy más önkormányzatok is segítenek ilyen esetekben.
Tímár Vince csinálja a festést, a galambász. Még annyit hozzátett, hogy ha eldől, hogy
mivel tud segíteni nekik az Önkormányzat, akkor a fennmaradó dolgokkal meg fog
keresni egy egyesületet. Próbál valamiféle gyűjtést szervezni majd, hisz a különböző
fertőtlenítő szerek miatt ezek állandó költségek lesznek, ugyanis nem lehet majd
akármivel fertőtleníteni. A szív problémák miatt vesekárosodása is lett, úgyhogy most
dializálják.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy be kell nyújtaniuk egy kérelmet és minden
további nélkül folyósítható nekik legalább 50 ezer Ft krízissegélyben. A következő
alkalommal ez megismételhető, tehát rövid időn belül 100 ezer Ft-ot tud adni az Önkormányzat. Ez pedig már érdemi segítség.
Toldi Balázs polgármester bejelentette, hogy Hunya Péter a szociális szövetkezet elnöke lemondott, aki a közfoglalkoztatás vezetője is volt egyben. A lemondás után ő
felkérte Fülöp István önkormányzati képviselőt, hogy legyen a szövetkezet elnöke.
Fülöp István átvilágításba kezdett, erről kaptak egy 5 oldalas tanulmányt, melyet
megkapott elektronikusan is. A mai napon 3 órától egyeztetett volna Polgármester Úr
a menedzsmenttel, ez a beszélgetés már elmarad. Beszélt már velük korábban és
megkapta azokat az anyagokat, amiket kért. Ezt továbbítani fogja majd a képviselő
testületnek, és szeretne majd erről is beszélni, és átnézni a Szövetkezet működését.
Inkasszálták a pályázat egy részét, hiányosságok vannak pénzkezelési problémák van nak, tehát dolgozni kell még rajta, hogy rendben legyen. Ha ez rendben lesz, akkor
visszatérnek rá képviselő úrral, és lehet, hogy akkor vállalja.
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Egyelőre

átvilágítás és átszervezés alatt van a szövetkezet. Elmondta, hogy meghallgatják a másik felet is. Elég tényszerűnek érzi a kapott anyagot.
Közfoglalkoztatásba a következő évben terveznek járdaépítéseket. Kérte a képviselő
ket, hogy mindenki mérje fel a körzetében a járdák állapotát amennyire csak tudja,
minél hamarabb és juttassa el a hivatalba, hogy be tudják tervezni a következő évben
a felújítás költségeit. Még januárban szeretné ezeket az igényeket megkapni, hogy
prioritást tudjanak felállítani. Erre a célra kb. 6 millió Ft állami támogatást tudnak lehívni. Még 6 millió Ft be van tervezve a költségvetésbe. Ez összesen 12 millió Ft, amit
anyagra tudnak fordítani. Munkába ezt meg tudják spórolni, hisz közfoglalkoztatásba
csináltatnák meg, elég tetemes mennyiséget tudnának felújítani, parkolót is tudnának
építeni. Jó lenne, ha ennek neki tudnának látni mihamarabb, és akkor a pályázatot is
ennek megfelelően adnák be. Térköves járdaépítésre gondol.
Poharelec László képviselő úr javasolta, hogy mindenképp térkőből legyen, mert annak van értelme. Biztos mindenki megértő lesz, ha látja, hogy normálisan lesz megcsinálva, még ha várni is kell majd rá.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy itt jön a Szövetkezet kérdése, hogy amíg
az nincs rendbe téve, addig nem tudnak tőle vásárolni. Úgy gondolja, hogy ami frekventáltabb hely az legyen térkőből, de ami egy kis utcában van, és csak néha jár rajta
valaki, azt betonból.
Poharelec László képviselő úr elmondta, hogy Nagylaposon az is jó, ha felszedik itt a

járdákat és azt oda lerakják.

Toldi Balázs polgármester elmondta még, hogy a közfoglalkoztatásnál Varjú Róbert
fogja átvenni Hunya Péter helyét, viszont neki eddig is volt feladatköre, ezért megpróbálták szétosztani a menedzsment között a Hunya Péter feladatait, és így megszülettek az új munkaköri leírások. Várhatóan ez a felállás nem fog változni, csak jobban
le lesznek határolva a feladatkörök, hatáskörök, beosztások, és így talán hatékonyabban tud majd működni a közfoglalkoztatás is Gyomaendrődön. Majd meglátják mi
lesz az eredménye ennek, de ez most így fog működni.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony említette, hogy nem tudja, hogy nem
akarják, vagy nem tudják, hogy ő már nem területi képviselő, és őt keresik meg a körzetben lakók a problémáikkal. Például az Öregszőlőbe vezető úton nem működik a
közvilágítás, úgy ahogy a tervekben volt. Arról volt szó, hogy minden 2. karóra rá lesz
téve a lámpatest, de nincs is végig felrakva. Már Öregszőlőben lakó szociális munkás
el is esett emiatt.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy biztos valami hálózati probléma lehet.
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Fülöp István képviselő elmondta, hogy mikor felkérte Polgármester Úr a Szociális
Szövetkezet elnökségére, örömmel fogadta, de időt kért, hogy információt szerezzen
és nem teljes körűen, de valamelyest mégis rálátott a feladatra, mely alapján azt
mondta, hogy most ezzel így nem lehet megbirkózni. A legnagyobb probléma az,
hogy pénzügyileg lesz finanszírozhatatlan a pályázat és a többit majd látni fogják.
Teljes körűen tehát nem volt alkalma és ideje sem belenézni. De a birtokába került
információk tudatában most nemet mondott a felkérésre. Ha majd ezzel kapcsolatban
döntést hoz a tulajdonosi kör, akkor majd ezzel kapcsolatban bármilyen jellegű feladat felkérés érkezik hozzá, akkor abban nyilván részt vesz, de a pillanatnyi helyzet
nem alkalmas most arra, hogy ezt elvállalja.

Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.
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