GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 29-i üléséről az Új
Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó,
Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Czikkelyné Fodor Tünde óvodavezető a 3-4. napirendhez,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos a 7. napirendhez,
Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnöke a 11-12. napirendhez,

Jegyzőkönyv
vezető:

Csikós Anikó, Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama: 14:00-18:04
Toldi Balázs polgármester köszöntötte az ülésen jelenlévő képviselőket, a Járási Hivatal vezetőjét, jegyző urat, aljegyző urat, meghívottakat és a megjelent érdeklődő
állampolgárokat.
Mindenek előtt egy sajnálatos eseményről adott tájékoztatást, miszerint hosszan tartó
betegség után, életének 66. évében elhunyt Vass Ignác a Liget Fürdő Kft korábbi ügyvezetője. Felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma főhajtással adózzanak emlékének.
További tájékoztatásként elmondta, hogy Várfi András lemondása miatt a FIDESZ
kompenzációs listájáról megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére a
jelölő szervezet képviselője a Helyi Választási Bizottságnál jegyzőkönyvezet nyilatkozatával a szervezet önkormányzati választáshoz eredetileg bejelentett kompenzációs
listáján szereplő Papp Istvánt nevezte meg a mandátumot szerző jelöltként.
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Felkérte képviselő urat, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt és írja alá az
esküokmányt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Toldi Balázs polgármester.
„Én, Papp István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt követően a polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős
tagságból jelen van 10 fő. Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
Hornok Ernő lemondása miatt egy képviselői hely még betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelölte Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
A napirend ismertetése előtt a Polgármester elmondta, hogy a január 7-i rendkívüli
ülésen határoztak arról, hogy 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
választják meg. Tekintettel a határozatban foglaltakra kérte a képviselőket, hogy
újabb határozatban erősítsék meg, hogy a bizottsági képviselői tagsági helyre Papp
István képviselő urat választják meg.
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A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András képviselő lemondása miatt megüresedett Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági képviselői tagsági helyre Papp Istvánt választja meg.
Határidő: azonnal
Ezt követően elismerő oklevél átadására került sor.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület 2014.
decemberi zárt ülésén döntött a Gyomaendrőd Kultúrájáért elismerő oklevél adományozásáról, az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhely részére a város kulturális életének szervezésében végzett példaértékű munkásságáért.

A képviselő-testület nevében gratulált Molnár Albertnek és feleségének Oláh Gizellának, és átnyújtotta részükre az oklevelet és a virágot.
Gecseiné Sárhegyi Nóra a Gyomaendrődi Zenebarátok és Kamarakórus nevében
gratulált Gizikének és Albertnek az elismeréshez. Munkájukhoz, rendezvényeik megszervezéséhez, énekkari és zenekari tevékenységükhöz további sok sikert kívántak. A
mai alkalomra készültek egy kórusművel, melyet fogadjanak sok szeretettel.
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus előadása.
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni, azzal, hogy plusz napirendi pontként az Mötv. 46. § (2) bekezdés a.
pontja alapján Méltatlansági eljárás megindítása tárgyú előterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezte, hogy van- e más javaslat?
Más javaslat nem volt kérte, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 10 igen szavazattal egyetértett, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata I. forduló
2. Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt - projektmenedzseri beszámoló
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának felülvizsgálata
4. Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda Bölcsődei intézményének kialakítása, az óvoda feladat-ellátási helyének átszervezése
5. Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi napközi támogatásával kapcsolatban
6. Alapfokú Művészeti Iskola kialakítása a Katona József Művelődési
Házban
7. Az 1. számú fogorvosi körzet működtetése 2015. július 1. napjától
8. VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület kérelme
9. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási
koncepciója
10. 2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
11. GYÜSZ-TE elszámolása a 2014. évi rendezvényeikről
12. GYÜSZ-TE támogatási kérelme
13. Gyomaközszolg Kft. működési támogatása
14. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
15. A 2015. évi közmunkaprogram tervezete
16. Fő út 210. szám alatti gyógyszertár felújítási munkái
17. KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerejének 2015. évre történő átcsoportosítása
18. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázat támogatása
19. Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem
elbírálása
20. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1/3. alatti bérlakással kapcsolatos kérelem
21. Horváth László kérelme
22. Öregszőlői lakosok kérelme
23. Beszámoló a 2014. évi Szaloncukor Kupáról
24. Tájékoztató benyújtott Hungarikum pályázatról
25. Integrált Településfejlesztési Stratégia Partnerségi Terv
26. 2015. évi munkaterv
27. Bejelentések
Határidő: azonnal
Ezt követően beszámolt a szabadságának alakulásáról. Elmondta, hogy február 4-5-6án kíván szabadságon lenni, felkérte Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert, hogy
ezeken a napokon képviselje. Kérte kizárását a döntéshozatalból.
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Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja szabadságának alakulásáról adott tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Ezt követően kérte, hogy szavazzanak a szabadság kivételének tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem szavazott -az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2015. február 4. napjától
február 6. napjáig 3 munkanap szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
Megkérdezte, hogy a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban van- e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 409/2014. (VIII. 28.), 538/2014. (XI.
27.), 540/2014. (XI. 27.), 542/2014. (XI. 27.), 543/2014. (XI. 27.), 544/2014. (XI.
27.), 545/2014. (XI. 27.), 546/2014. (XI. 27.), 547/2014. (XI. 27.), 548/2014. (XI.
27.), 549/2014. (XI. 27.), 550/2014. (XI. 27.), 559/2014. (XI. 27.), 560/2014. (XI.
27.), 561/2014. (XI. 27.), 562/2014. (XI. 27.), 566/2014. (XI. 27.), 567/2014. (XI.
27.), 592/2014. (XII. 18.), 594/2014. (XII. 18.), 604/2014. (XII. 18.), 605/2014.
(XII. 18.), 606/2014. (XII. 18.), 631/2014. (XII. 18.), 638/2014. (XII. 18.),
639/2014. (XII. 18.), 640/2014. (XII. 18.), 641/2014. (XII. 18.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök előadta, hogy Magyarország 2015. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény átalakítja a
szociális ellátások rendszerét. A módosítások hatályba lépésének ideje 2015. március
1. A szociális ellátórendszer átalakítása során elválasztásra kerülnek az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok. A szociális törvény csak a kötelező ellátásokat tartalmazza majd. Ekörbe tartozik
az időskorúak járadéka, az ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra való jogosultság, az aktív korúak ellátása, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, az egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás. A kötelező állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A módosításkor a hatályba lépéskor megállapított ellátásokat a továbbiakban is nyújtani kell. 2015. március 1-től megszűnik a
méltányossági közgyógyellátás valamint a méltányossági ápolási díj, illetve a kötelező
óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás is. A kötelező segélyeken kívül további ellátások nyújtásáról dönthet az önkormányzat, illetve a jogosultsági feltételek meghatározásáról is. Ezt helyi rendeletben kell szabályozni az önkormányzatnak. Az előterjesztésben szerepel egy táblázat, amely jól bemutatja a szociális
ellátások tervezetét 2015. március 1-i hatályba lépéssel. Az önkormányzat honlapján
is van tájékoztatás, hogy milyen szociális támogatásokra lesz lehetőség a továbbiakban. Az önkormányzat hatáskörében a következő támogatások adhatók március 1-től,
ha a testület úgy dönt: a köztemetés, a rendkívüli települési támogatás, a települési
támogatások közül a lakásfenntartási támogatás és a gyógyszerkiadások viseléséhez
nyújtható települési támogatás. Ahhoz, hogy ezt tudjuk nyújtani, ahhoz rendeletet
kell alkotni.
A pénzügyi forrásokat figyelembe véve úgy került kialakításra ez a szociális ellátórendszer, hogy az új települési támogatási formák saját erőt nem igényelnek. Az Ügyrendi bizottság támogatta a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
elfogadásról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX. törvény szerinti módosításokat átvezeti a normaszövegen, valamint az alábbiak
szerint határozza meg a települési támogatás feltételrendszerét:
2015. március 1. napját követően rendkívüli települési támogatásként biztosítja
a jelenleg hatályban lévő önkormányzati segélytípusokat.
-2015. március 1. napjával bevezeti a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást az alábbi feltételekkel:
fogyasztási egység
0-28 500
28 501-57 000
57 001-65 500
65 501-71 250

támogatás összege Ft/hó
6 000
5 000
4 000
3 000

2015. március 1. napjával bevezeti a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható
települési támogatást az alábbi feltételekkel:
egy főre eső jövedelem
0-28 500
28 501-42 750
42 751-65 500

havi támogatás
10 000
7 500
5 000

Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a változások olyan mértékben módosítják a rendelet normaszövegét, mely új helyi rendelet megalkotását teszi szükségessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy felülvizsgálat
eredményének megfelelően a Képviselő-testület 2015. februári ülésére készítse elő a
rendelet-tervezetet.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt - projektmenedzseri beszámoló
Toldi Balázs polgármester megadta a szót Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzsernek.
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Szikoráné Simon Ágnes ismertette, hogy eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan a szerződés aláírásra került 2014. december 18-án, a szerződött összeg nettó
32.400 e Ft. Az egyeztetések, a munkálatok elkezdődtek. Az egyéb eszközök, berendezések beszerzése, amely bútort, háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket,
játszótéri és szabadidős tevékenységek eszközeit tartalmazta nyílt közbeszerzési eljárás került lebonyolításra. A bíráló bizottság és a pénzügyi bizottság is megtárgyalta az
ajánlattételi felhívást és dokumentációt. Határidőre 6 db ajánlat érkezett. Hiánypótlást
és indoklást öt ajánlat esetében kellett megtenni. Három ajánlattevő határidőben ezt
teljesítette. Bíráló bizottság január 19-én pénzügyi bizottság pedig január 20-án tárgyalta a beérkezett ajánlatokat. Az eljárás érvényes és eredményes volt, 4 érvényes
ajánlat volt, a bírálati szempontként meghatározott legalacsonyabb összegű árajánlat
alapján első helyen nyertes ajánlattevő az Alex Fémbútor Kft került kihirdetésre nettó
12.431.650,-Ft-al második helyen is hirdettünk nyertes ajánlatot a Dualine Bt. Az itt
rendelkezésre álló összeg a becsült érték nettó 15.876.798,-Ft. Az összegzés kiküldésre került január 23-án, 10 napos moratóriumot követően elvileg a szerződés aláírható,
azért mert elvileg a tegnapi napon a második helyen kihirdetett Dualine részéről érkezett egy előzetes vitarendezési kérelem. Ennek a válaszadásán jelenleg dolgozunk,
3 munkanapon belül meg kell oldanunk. A kivitelezésekkel kapcsolatban elmondta,
hogy a híd és környéke építése esetében a két eredménytelen eljárást követően tegnap megjelent az új ajánlattételi felhívás. Ez a döntés értelmében nyílt közbeszerzési
eljárás keretében történik. Információk szerint már öten kikérték a dokumentációt.
Erzsébet ligeti tanösvény és környezete kialakítása, faszerkezetük kilátó építésével, a
faanyag megérkezett, lombközi tanösvény 6 m-es mintaszakasza elkészült. A műhelymunka folyik, történik az alapok vasszerelése. A kivitelező várhatóan február közepén fogja benyújtani első számláját. A Bárka halászati látogatóközpontnál is folynak
a munkálatok, kitűzés, fakivágások, ideiglenes közmű kiépítése megtörtént, aljzatbetonozás, szigetelés, falazás folyamatban, vasszerelés kezdődik. A Szent Antal zarándokházzal kapcsolatban elmondta, hogy a bontások megtörténtek, főfalak felrakva,
vasszerelés, koszorúzás megtörtént, a födém folyamatban, tetőszerkezet készül, szarufák felállítása folyamatban van és műhelymunka is folyik. A Szent Antal kenyérsütőház esetében a falazás történik, nyílászárók behelyezése van folyamatban, födémgerenda, koszorú, vizes munkálatok vannak folyamatban. A Körös Látogatóközpont esetében a főépület tetőfedése megtörtént, lemezelés, belső bontások megtörténtek,
szigetelés, alapozás, aljzatbetonozás szintén megtörtént, hőszigetelés, villanyszerelés
és szennyvíz van folyamatban, melléképületben a falak bontására sor került és a két
épület közötti rész alapozása is készen van a cserepezések megtörténtek.
Jelenleg a kifizetési kérelem és az időszakos beszámoló készítése van folyamatban,
holnap kerül elküldésre. Az utófinanszírozott számlák kerülnek benyújtásra 34,7 M Ft,
illetve két szállítói számla kifizetési kérelem benyújtása történik meg.
Betkó József elmondta, amikor ez a pályázat elkészült volt egy pénzügyi elemzés, az
elemzés során a projekt kommulált pénztartalma, minden évben pozitív értéket mutatott.
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Ez azt jelenti, hogy a bevételek meghaladják a kiadásokat, tehát a pénzügyi fenntarthatóság biztosított a fenntartási időszak valamennyi évében mégis többlettámogatási
igény van benyújtva, ennek mi az oka?
Toldi Balázs polgármester elmondta, nem ehhez fog kapcsolódni ez a kérdéskör,
hanem majd egy későbbi napirendi ponthoz. A projekt üzemeltetésével kapcsolatban
kérdezte képviselő úr, hogy miért szorul önkormányzati kiegészítő támogatásra? Ezt
annál a napirendi pontnál kell majd megbeszélnünk, ahol ez fel fog merülni.
Szikoráné Simon Ágnes elmondta, hangsúlyozta, amikor a pályázat beadásra került,
akkor már eleve az üzemeltetésről is gondoskodni kellett. Két üzemeltetővel történt
meg a szerződés kötése, amikor a projekt lezárul akkor lép képbe a két üzemeltető.
Betkó József elmondta, a kérdése arra irányult, hogy mi az oka annak, hogy a pályázat beadásakor a pénzügyi egyensúly még az üzemeltetési időszak során is arra volt
kimutatva, hogy nem fog többlettámogatási igényt kérni ez a projekt. Viszont előttünk van a 12. napirendi pont ahol többlettámogatási igény van benyújtva.
Toldi Balázs polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 7.
számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3.Napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának
felülvizsgálata
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök előadta, hogy két bizottság tárgyalta a
napirendi pontot. A Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodását azért vizsgáltuk, mert
meg kellett állapítani a többlet finanszírozás okait. Miért volt erre szükség, illetve a
felelősségi viszonyokat kellett megállapítani.
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Az előterjesztésben már nem látható pontosan, hogy milyen előzményei voltak ennek
a folyamatnak, viszont a két bizottság részletes előterjesztés kapott és részletesen
meg is tárgyalta. A Kistérségi Óvoda négy telephellyel működik a városban melynek
fenntartója a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulása, ezen kívül nonprofit Kft-ként működnek a városunkban óvodák. A nonprofit Kft-k
fenntartásában működő óvodák az elmúlt évben önkormányzati támogatásra nem
tartottak igényt, hiszen az állami finanszírozás elegendő volt, hogy ellássák az óvodai
feladatot, a dologi kiadásokra és a bérekre is elegendő volt. A bizottsági előterjesztésekben láthattuk azoknak az egyeztető tárgyalásoknak a jegyzőkönyvét, amely a költségvetés elfogadása előtt került megszervezésre. Ezen a tárgyaláson jelen volt a
Pénzügyi Bizottság elnöke és egyik munkatársa, Polgármester úr, Jegyző úr, valamint
az intézmény vezetője. Már akkor ezen a tárgyaláson jelezték az óvodavezető felé,
hogy úgy látják, hogy nem lesz elegendő a finanszírozás az óvoda költségvetésére. Az
intézményvezető jelezte, hogy szerinte elegendő lesz, a pénzügyi osztály pedig elmondta, hogy a költségvetés elkészítéséhez úgy állították be a tervezetet, hogy júniustól egy óvodapedagógus és egy óvodai dajka álláshelye megszűnésre kerül a csökkenő gyermeklétszám miatt. Ezután többször is bemutatásra került először az első
négy havi, utána a féléves, utána a háromnegyed éves beszámolónál, hogy az óvoda
költségei valószínű nem lesznek elegendőek. Amikor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az óvoda gazdálkodását felülvizsgálja akkor egy belső ellenőrzésre is sor
került, ami a 2013-2014 gazdálkodást is figyelembe vette. Az ellenőrzésből is megállapításra került, hogy a gyermeklétszámhoz kapcsolódóan több óvodai pedagógus,
illetve technikai dolgozó került foglalkoztatásra, mint amennyit az állam finanszíroz.
Decemberben jelezte az óvodavezető, hogy támogatási igénye van az önkormányzat
felé. 2,5 M Ft-ban határozható meg az a keret, amit az óvodáknak szükséges adni.
Ugyanis a társulási óvodának nyújtott támogatás generálta azt a többlet költséget,
amit a nonprofit óvodáknak is nyújtani kell, hiszen oda is gyomaendrődi gyerekek
járnak és az ő támogatásuk is ugyanannyira fontos, mint a társulási óvodába járó
gyermekeké. A nonprofit Kft-k óvodák kijöttek az állami támogatásból ebben az évben, és szerencséjük is van, hiszen nekik jutott arra is, hogy tudják fejleszteni az óvodájukat, és így hogy még többlettámogatást kapnak az önkormányzattól még szerencsésebbek, viszont a társulásban működő óvoda leszakadása talán még fokozódott. A
két bizottság hosszasan tárgyalta az előzményeket, a Pénzügyi Bizottság azt a véleményt fogalmazta meg, hogy megállapította az intézményvezető felelősségét abban,
hogy a kistérségi óvoda 2014. évi eredeti költségvetési rendeletébe betervezett előirányzatok nem kerültek betartásra. Az Ügyrendi Bizottság pedig megállapította azt,
hogy a kistérségi óvoda gazdálkodásának felülvizsgálata során az elétárt anyagok
alapján megállapítja, hogy mind a fenntartónak, mind az intézményvezetőnek felelőssége van a kialakult helyzetben.
Ismertette a döntési javaslatot.
Gózan Sándor elmondta, a két bizottság beszámolója tükrözi azt a helyzetet, hogy
nem volt nehéz megállapítani az intézményvezető felelősségét. Bebizonyosodott az,
hogy a társulási óvodához fűződő gazdasági intézkedések valahol mégis azt mutatták, hogy nem hozzáértő ember, vagy későn volt az ellenőrzés.
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A nonprofit Kft-k ezek szerint egyszer sem kértek tőlünk támogatást mégis kaptak. Ha
ez az intézményrendszer nem működik, akkor olyan rendszerbe kell átállítani az egészet, ami jól működik. A társuláshoz tartozó óvodákat ugyanúgy vállalkozásba kell
kiadni, ha máshol jól működnek itt is meg kell adni ezt a lehetőséget. Felmerült a családi napközis rendszer lehetősége is.
Lehóczkié Tímár Irén alpolgármester felhívta Gózan Sándor figyelmét arra az időszakra, amikor három vállalkozó adta vissza az óvodáját, mert gazdasági csődbe volt.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a tegnapi nap folyamán kaptak
egy kiegészítő táblázatot. Lehet látni, hogyan alakultak a születések, éves szinten a
100 körüli születéssel lehet kalkulálni évről-évre. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan kell működtetni egy óvodát, nagymértékben szerepet játszik az, hogy milyen
kihasználtság mellett működik. Láttuk, hogy a kistérségi óvodának volt 30 illetve 50%os kihasználtsággal működő telephelye. A következi napirendi pontban erre is megoldást találhatunk, ha optimalizáljuk ennek az óvodának a működését, és optimális
létszámú telephelyet hozunk létre, akkor önkormányzati fenntartásban is működhet
ez a rendszer. Kistérségi óvoda, tehát a normatívák is így szólnak. Ez egy szerencsés
konstrukció abban az esetben, ha optimálisan működik, optimálisan van a létszám és
a hozzá kapcsolódó pedagógus illetve nevelő létszám megállapítva. Az alapvető
probléma most az, hogy a gyermeklétszámhoz képest nagyobb a pedagógusok száma, ha ezt sikerül rendezni, akkor akár önkormányzati vagy kistérségi fenntartásban is
tud jól működni, és nem feltétlenül kell vállalkozásba adni, hiszen a szülőknek a legnagyobb biztonságot még mindig az önkormányzati háttérrel működő óvodák adják.
Poharelec László elmondta, hogy a felelősséget meg lehet állapítani, a felelős az, aki
fizet, holott elvileg nem ő a felelős, de mégis ő fizet. Meg van állapítva a kistérség, az
óvodavezető, de a pénzt Gyomaendrőd város önkormányzata fizeti. Olyan pénzt, amit
máshol fel lehetett volna használni. Emlékezete szerint az óvodavezető elég nehezen
kapta meg a lehetőséget, hogy bizonyítson, nem sikerült. Ha egy vezető nem felel
meg az elvárásoknak, az átadja a helyét másnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, szét kell bontani az egyes fogalmakat, és a
fogalmak tisztázását követően lehet eldönteni, hogy az önkormányzatnak az óvoda
fenntartásban milyen kötelezettsége van. Amikor azt mondjuk, hogy egy óvodát vállalkozói formában üzemeltetni, az azt jelenti, hogy teljesen a szabad piac elvén működik. Jelenleg Gyomaendrőd tekintetében teljesen szabad piaci elven óvoda nem
működik, hiszen köznevelési megállapodást kötött az önkormányzat az óvoda üzemeltetőivel. Az egy más kérdés, hogy kit tekintünk az óvoda üzemeltetőjének, azok
lehetnek gazdasági társaságok, jelen esetben nonprofit gazdasági társaságok, ami azt
eredményezi, hogy az ott képzett nyereséget nem lehet kivenni, hanem vissza kell
forgatni az alaptevékenységbe. Ezek az óvodák állami feladat alapú finanszírozásban
vesznek részt és jelen esetben önkormányzati támogatást is kapnak. Amikor ezek az
óvodák tiszta profillal működtek, - két óvodáról kell ebben a kérdéskörben beszélni
az egyik a Jókai úti óvoda a másik a Blaha úti óvoda, - mind a kettőt visszaadta a vál49

lalkozás, mert pusztán a piaci működtetés elvei alapján nem bírta fenntartani az óvodát. Ebből már érezhető volt, hogy csökken a gyereklétszám és növekszik a verseny
az óvodák között. Azt is tudni kell, hogy a Jókai út kivételével nagyon leromlott műszaki állapotba kapta vissza az óvodákat az önkormányzat, egy negatív pozícióból
vette át az óvoda a feladat ellátását. Az is ismert, hogy ahhoz hogy ebből a helyzetből
el lehessen mozdulni, szükséges, hogy a telephelyeket felül kell vizsgálni. A Pénzügyi
Bizottsági ülésen hangzott el, és ezt mérlegelte a korábbi finanszírozó, hogy a Jókai
utcai óvodát - Békés megye első óvodáját - nem biztos, hogy beszabad zárni. Az volt
a javaslat, amely a következő napirendben is szerepel, hogy meg kell keresni a más
működtetési formát, de a bizottság nem azt javasolta, hogy meg kell hirdetni vállalkozásra, hanem a rendszeren belül kell olyan funkciót találni, amivel megfelelően működtethető az óvoda. A negyedéves beszámolókat a fenntartók és az önkormányzatok minden esetben megkapták és a fenntartó sem törekedett arra, hogy kellő eréllyel
súlyt szerezzen a költségvetés tárgyalásánál elhangzott problémák megoldására. Tény
és való, hogy maga az óvodavezető sem törekedett arra, hogy arra ösztökélje a fenntartót, hogy ezeket a drasztikus intézkedéseket lépje meg. Könnyelműen bíztak a felek abban, hogy megfelelő gyermek létszám lesz egy csökkenő gyermeklétszám mellett.
Az is elhangzott az Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy a fenntartó korábban a költségvetés tárgyalásánál, egy költségvetési egyensúly problémán sokkal nagyobb erővel
szerzett súlyt, vagy érvényt a korábbi véleményének.
Tudomásul kell venni azt, hogy 2014-ben, amikor ezek a problémák jelentkeztek akkor egyik fél sem arra törekedett, hogy egy stabil és hatékony gazdálkodással az állami finanszírozásból fenntartható legyen az óvoda.
A vállalkozási óvoda azt jelenti, hogy a szabad piacra kerül, meghirdeti az önkormányzat üzemeltetésre, minden támogatás nélkül.
Toldi Balázs polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
a
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának felülvizsgálatáról a Bizottságok jelentését tudomásul veszi. Ezzel egyidejűleg felkéri a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartóját, hogy hívja fel az óvoda vezetőjének figyelmét a költségvetési rendeletben foglalt előirányzatok betartására és vizsgálja
meg az intézmény vezetője felelősségre vonásának szükségességét.
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Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4.Napirendi pont
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda Bölcsődei intézményének
kialakítása, az óvoda feladat-ellátási helyének átszervezése
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök előadta, hogy az intézmény vezetője írásban fordult az intézmény fenntartójához, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét,
hogy 2015. szeptember 1-től az óvoda bölcsődei tagintézménnyel bővüljön a Margaréta Óvoda átalakulásával. Szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyetért az első és a második döntési javaslatban
foglaltakkal, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. februári ülésén vizsgálja
meg a családi napközi bevezetésének jövőbeni lehetőségét, és a szolgáltatás feltételrendszerét.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök a gyermeklétszámra vonatkozóan kapott statisztikai kimutatással kapcsolatban megkérdezte, hogy a tényleges Gyomaendrődön
lévő gyermeklétszám vagy pedig az országos statisztika alapján, mert nem fedi teljesen egymást, ugyanis sokan ide vannak bejegyezve, de ténylegesen nem itt laknak.
Ha ez a tényleges, akkor ez azt mutatja, hogy a 3-6 éves korú gyermekek ebben az
évben 400-an vannak, az óvodai férőhelyünk 507, ebből gondolkodunk azon, hogyha
a Szabadság és a Jókai úti óvodákat leépítjük, akkor az 112 fő, és így csak 395 fő férőhelyünk lenne. Ha ez a statisztikai létszám tényleges és jó ez azt mutatja, hogy nem
lehet megszüntetni a Jókai úti óvodát. Megkaptuk Gyoma és Endrőd vonatkozásában
is a létszámadatokat, a gyomai részen 222 az endrődi részen 178 kisgyermek van 3-6
éves kor között. Endrődön 164 a férőhelye, ha bezárjuk a Szabadság úti telephelyet.
Kérdése, hogy tényleg ennyi gyermek van-e, illetve meg kellene nézni a családi napközit, hogy hogyan lehetne megoldani. A 2,5 évesek, illetve akik még nincsenek 3
évesek, azoknak az ellátása, ha nem bölcsődei ellátásban, hanem családi napköziben
történne. A Jókai úti telephely teljes mértékben alkalmas családi napközi kialakítására,
nem is nagyon kellene rá költeni, ott akár három csoportot is el tudnának helyezni.
Ott van egy tornateremnek kialakított helység, tehát még abban is lehet gondolkodni,
hogy a Kossuth úti egységben lévő tornaszobát csoportszobává alakítani és átjárnának a gyerekek tornázni. Meg kellene nézni az átszervezés olyan lehetőségeit, ami
biztosítja azt, hogy minden gyermek ellátásban részesüljön. A legjobban tudjuk ezeket a pénzeket lehívni és az önkormányzatnak minél gazdaságosabbá váljon az
üzemeletetés.
Megyeri László aljegyző reagálva elmondta, ez a statisztikai adat a központi lakcímnyilvántartó adatbázisának január 19-i eszmei állapota. Azok a gyermekek akik
gyomaendrődi állandó lakosként abban az időpontban szerepeltek az adatbázisban.
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Az ideiglenes lakcímmel rendelkezők nem szerepelnek benne, de nincs is jelentősége,
mert amennyien nem laknak Gyomaendrődön, ugyanannyian lakhatnak itt vidékről,
akik ideiglenes lakcímmel rendelkeznek.
Poharelec László elmondta, ez a napirendi pont előremutató és kapcsolódik Gózan
Sándor felvetéséhez, ugyanis feltételez, hogy képviselő társa a köznevelési szerződéses óvodákra gondolt. A ténylegesen jó dologra gondolt, jobbító szándékkal. Az első
döntési javaslatot elfogadásra javasolja, a második döntési javaslat egy előremutatást
jelent a Kistérségi óvodának abban az esetben, ha nem változik meg a helyzet és neki
ezt be kellene tartani. A harmadik döntési javaslat szerint meg kell vizsgálni a családi
napközi bevezetésének és esetlegesen egy köznevelési szerződéses óvodának a lehetőségét. Az ebben érintetteknek keressék meg a város vezetését, hogy gondolkoznak
valamiben, ami a városban az óvodáskorú gyermekek ellátásának színvonalát emeli és
esetleg az állami normatívából is kijön. Biztos, hogy lesz, akit érdekel. A döntési javaslatot úgy javasolta módosítani, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megvizsgálja a családi napközi bevezetésének jövőbeni lehetőségét. Nemcsak a Kistérségi óvodában, hanem egész városon belül.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, azért volt így megfogalmazva a harmadik
döntési javaslat, mert egy fenntartónak lennie kell óvodán belül. Az óvodavezető jelezte felénk, hogy van több olyan gyermek, akire nem tud igényelni normatívát és
szeretnénk, ha ez a normatíva itt maradna Gyomaendrődön és az önkormányzat tudna vele gazdálkodni. Ezért készült így az előterjesztés, de értelem szerűen meg lehet
vizsgálni úgy is, hogy más a fenntartó.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte, van- e lehetőség arra, hogy a
védőnőkön keresztül tényleges képet kapjunk arról, hogy jelenleg hány fő 0-6 éves
korú gyermek van Gyomaendrődön, akik tényleg itt élnek.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a két adat nem tér el egymástól. Azon gyermekek, akiket a védőnők nyilvántartásba vesznek, azok lakcímnyilvántartásban is szerepelnek, van itt állandó bejelentett lakhelyük.
Toldi Balázs polgármester elmondta, sokan vannak ide bejelentve, de nem itt élnek,
ezért nagy valószínűséggel a gyerekek száma ennél kevesebb.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a férőhelyek száma szempontjából nagy jelentősége nincs ennek az adatnak, mert arra az eszmei állapotra kell készülni a Képviselőtestületnek, akik potenciálisan a szolgáltatást igénybe vehetik. Ha itt van az állandó
lakcímük, akkor nagy valószínűséggel a szülő ide fogja hozni óvodába. A számadatsor
azt bizonyítja, hogy nagyjából a férőhelyszám elégséges, elutasítatlan igényre nem
került sor sem a köznevelési megállapodás keretében működtetett óvoda esetében
és a társulás által fenntartott intézménybe sem. 12 gyermekről van szó, akik 2,5 éves
korban vannak, őket nem tudták az óvodába beíratni a bölcsődébe pedig nem jutott
számukra hely.
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Azért született ez a döntési javaslat, hogy egy átmeneti megoldást kell találni arra,
hogy lehetőség szerint a férőhelyet megtartani, de úgy üzemeltetni, hogy más nem
kifejezetten óvodás korú gyermekek is igénybe vehessék. Erre a családi napközi látszik megoldásnak. A probléma az, hogy családi napköziben az állami fenntartásból
járó bevétel lényegesen alatta van az óvodai ellátásénak, és más a bölcsődei finanszírozás is. Az épületnek az átalakítása, olyan beruházással jár, amit nem biztos, hogy
célszerű felvállalni, hiszen csökkenő tendenciával kell számolni a gyermeklétszám tekintetében. Azt meg lehet próbálni, hogy meghirdetni a Jókai úti óvodát családi napközis működtetésre, adott esetben a Szabadság úti óvodai egységet is, hiszen a családi napközi kialakításának és működtetésének nincsen olyan szigorú feltételrendszere, mint akár az óvodának akár a bölcsődének.
A két bizottság azt is vizsgálta, hogy minél kevesebb végkielégítés és felmentési időt
kelljen fizetni, hiszen az elmúlt évben a létszám leépítéses pályázatok úgy szóltak,
hogy abban az esetben ítélték meg az önkormányzatnak a létszám leépítési pályázatot, ha egyébként nem tudta vállalni a költségek biztosítását. Gyomaendrőd költségvetési pozícióját többen többféleképpen ítélik meg, de azt nem lehet mondani, hogy
rossz a költségvetési pozíciója a városnak. Éppen ezért félő az a helyzet, hogy egy
létszámleépítés kapcsán nem kapja meg az önkormányzat a végkielégítés és felmentési összegeket, mint a korábbi években. Ha pedig ez így van, akkor lehetőség szerint
az így kiáramló költséget minimálisra indokolt venni, ez pedig csak abban az esetben
lehetséges, ha a munkáltató személye nem változik.
/Farkas Zoltánné képviselő megérkezett az ülésre, jelen lévő képviselők száma 11 fő./
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatok javaslatételt tartalmaznak a Társulási Tanács számára. Amit elfogad a Képviselő-testület, azt fogja a Társulási Tanács ülésén is képviselni. További kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy
szavazzanak az első döntési javaslatról, melyben nem javasolják a bölcsődei intézmény létrehozását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási Tanács számára:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tekintettel a csökkenő gyermeklétszámra,
valamint arra, hogy Gyomaendrődön biztosított a bölcsődei feladatellátás nem szándékozik bölcsődei intézményt létrehozni.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslat elfogadásáról, melyben a kistérségi óvoda feladat-ellátási helyeinek átszervezésére tesznek javaslatot a Társulási Tanács számára.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási Tanács számára:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tekintettel a feladat-ellátási helyek 50 % alatti férőhely kihasználtságára a Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától az alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti tovább:
óvoda
cím
férőhely
csoportok
száma
székhely
Százszorszép
5500 Gyomaendrőd
108
4
Óvoda
Kossuth u. 7.
telephely
Csemetekert
5502 Gyomaendrőd,
83
3
Óvoda
Blaha u. 8.
tagintézmény
Csárdaszállási
5621 Csárdaszállás,
25
1
Napraforgó
Kossuth u. 23.
Óvoda
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója
2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 27
főben határozza meg:
16 fő óvodapedagógus
8 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a harmadik döntési javaslattal kapcsolatban
Poharelec László képviselő úrnak volt egy módosító indítványa, amely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete vizsgálja meg a családi napközi bevezetésének jövőbeni lehetőségét, a szolgáltatás feltételrendszerét. Kérte, hogy szavazzanak.
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A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálja
a családi napközi bevezetésének jövőbeni lehetőségét, a szolgáltatás
feltételrendszerét.
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi napközi támogatásával kapcsolatban
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök előadta, hogy Giricz Ilona, a Tulipános
Nonprofit Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Tulipános Óvoda családi napközi csoportját támogassa. Az engedély 7 fő gyermek fogadását teszi lehetővé, a beírt gyermekek száma 10 fő, a 7 fő gyermekre 134.100,-Ft/hó
támogatást kap a családi napközi. Mivel minden gyermeknek van gyermekvédelmi
kedvezménye az étkeztetésüket ingyenesen kell biztosítani, az állami támogatás pedig nem teszi lehetővé, hogy a gyermekek étkeztetését finanszírozni tudja a Kft, ezért
fordult az önkormányzathoz. Mivel a szülőknek kellene fizetni az étkezési térítési díjaknak a felét, gyermekenként havi 4000,-Ft/ fő, ebben kér segítséget az óvodavezető.
Ez az önkormányzatnak 336.000,-Ft éves támogatást jelentene.
Az Ügyrendi Bizottság a kérelem támogatását javasolja a döntési javaslatban foglalt
feltételek szerint.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Nonprofit
Kft. kérelmének helyt adva, a családi napközi szolgáltatásához önkormányzati támogatást biztosít az alábbi szerződésben rögzített feltételek szerint és ezzel egyidejűleg
felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
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SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525;
államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám:
21904363-8010-571-04; képviseli Giricz Ilona ügyvezető továbbiakban: Működtető)
között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 310/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozatával hozzájárult, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u.
1. számú óvodaépületben a Tulipános Óvodai Oktató Kht. (az átalakulást követően a
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.) családi napközit működtessen, azzal a kikötéssel, hogy a családi napközi működése az óvodai feladatellátást nem veszélyeztetheti.
1.) Működtető kijelenti, hogy a családi napközi jogszerű működtetéséhez szükséges
engedélyekkel rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a családi napközi engedélyezett férőhelyének száma: 7
fő.
2.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy közöttük a jelen szerződés 2015. február 1.
napján lép hatályba határozatlan időtartamra. A szerződés megszűnik, ha a Működtető családi napközi működési engedélye visszavonásra kerül. Működtető a működési
engedély visszavonását köteles három napon belül írásban bejelentenie az Önkormányzatnak. Amennyiben Működtető bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget
a jogosulatlanul felvett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben
köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.
3.) Az Önkormányzat gyermekenként 4.000.-Ft összegű támogatást biztosít, melyhez
Működtető minden tárgyhót követő 10. napjáig köteles benyújtani az ellátott gyermekek névsorát, a támogatás folyósítására ennek arányában kerül sor. Működtető
nem jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben az ellátást igénybevevő
gyermek nem szerepel a PTR-ben.
Az Önkormányzat nem folyósít támogatást az engedélyezett férőhelyen felül ellátott
gyermek után, valamint az Önkormányzat csak olyan gyermek után folyósít támogatást, aki nem jogosult vagy kötelezett óvodai ellátásra.
Működtető 2016. január 1-től kezdődően a tárgyévre vonatkozó támogatási igény
módosítását tárgyév január 15-ig nyújthatja be írásban. A kérelemben meg kell jelölni
az étkezési térítési díj változásának okát. Működtető nem jogosult módosításra,
amennyiben a tárgyévben az étkezési térítési díj nem növekszik.
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4.) Működtető tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatnak évente köteles a tevékenység összegzéséről szakmai beszámolót készíteni.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az Áht-ban
valamint a Gyvt.-ben foglaltak az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 3
példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2015. február 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Giricz Ilona
ügyvezető

Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Alapfokú Művészeti Iskola kialakítása a Katona József Művelődési Házban
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó előadta, hogy a korábbi években a fenntartási költségek csökkentése és az oktatás színvonalának emelés miatt többször is szóba került a Kisréti u.
27. szám alatt működő Alapfokú Művészeti Iskola beköltöztetése a Kossuth út 9. szám
alatt lévő Katona József Művelődési Házba így növelve annak kihasználtságát is.
Polgármester Úr felkérésére Kmetykó János főépítész Úr elkészítette a Művészeti Iskola infrastruktúrájának kialakításának lehetőségeit a Művelődési Ház épületeiben.
Az összevonás eredményei:
·
a művészeti iskola által használható tér jelentősen nő,
·
racionalizálni lehet a Művelődési Ház kihasználtságát,
·
központosítani lehet a kulturális eseményeket és rendezvényeket,
·
a képtár, a művelődési ház és a művészeti iskola kiegészítheti és segítheti egymás tevékenységét,
·
csökkenthetők a fenntartási költségek
A beruházás becsült költsége 70 millió Ft, melynek forrása lehetne a TOP és más EU-s
pályázatok.
Jelen előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület mérlegelni tudja az összevonás
pénzügyi vonzatát, a lehetséges előnyöket és hátrányokat. Amennyiben a testület az
iskola átköltöztetése mellett dönt, úgy a 2015. évi költségvetésben célszerű lenne a
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tervezési költségre 1 millió Ft-ot elkülöníteni, ami később a pályázat során elszámolható költség lehetne.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
/ Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők
száma 10 fő. /
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrődi
Alapfokú Művészeti Iskola számára szükséges terek kialakítását a
Kossuth út 9. szám alatt lévő Katona József Művelődési Házban, a
szükséges építési engedély megszerzéséhez szükséges 1.000.000 Ftot a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Az 1. számú fogorvosi körzet működtetése 2015. július 1. napjától
/ Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11
fő./
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Valach Béla fogszakorvos
2015. január 2. napján levelében írásban bejelentette, hogy 2015. június 30. napjával
be kívánja fejezni fogszakorvosi tevékenységét, végleges nyugdíjba vonulása okán.
Dr. Valach Béla továbbá arról is tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a praxisjogot
lehetőség szerint értékesíteni kívánja.
Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra valamint a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratában foglalt feladatkörre tekintettel az előterjesztők javaslata,
hogy a testület az 1. számú fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátásával bízza meg az intézményt. A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2015. július 1. napjától kezdődően, az önkormányzat hozzájárul ahhoz,
hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyetértett az 1-2. döntési javaslatokban
foglaltakkal, míg a 3. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, miszerint a képviselő-testület utasítsa a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a körzet
működtetésének lehetőségeit vizsgálja meg, az alternatívák kidolgozásánál új beren58

dezési tárgyak és eszközök beszerzésével számoljon, majd azt döntéshozatal céljából
terjessze be a Képviselő-testület 2015. márciusi testületi ülésére.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatokról a bizottság által javasoltak figyelembe vételével.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Valach Béla fogszakorvos bejelentését, mely szerint 2015.
június 30. napjával végleges nyugdíjba vonulása okán be kívánja fejezni fogszakorvosi tevékenységét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Dr. Valach Béla fogszakorvos a lakosság érdekében településünkön végzett lelkiismeretes szakmai munkáját.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy az 1.
számú fogorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá,
hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre
2015. július 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény
számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a feladat-ellátása érdekében
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 1. számú
fogorvosi körzetben a feladatok ellátására 2015. július 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a körzet működtetésének lehetőségeit vizsgálja meg, az alternatívák kidolgozásánál új berendezési tárgyak és eszközök beszerzésével számoljon, majd azt döntéshozatal céljából terjessze be a Képviselő-testület 2015. márciusi testületi ülésére.
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület kérelme
Toldi Balázs polgármester elmondta, a VIDRA önkéntes járási mentőcsoport a Gyomaendrődi Járás védelmére alakult, civil alapon szerveződő mentőcsoport. 2015. évben a szervezet a búvár és műszaki egységének felszerelését kívánja fejleszteni, többek között egy, a víz alatti személy- és bombakereséshez használható szonár készülék
beszerzésével.
A mentőcsoport azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a szonár
költségének megítélésével (kb. 230 000 Ft) a járuljon hozzá a mentőcsoport eredményes mentési munkájához.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a költségekhez hozzájárulnak-e a járáshoz tartozó önkormányzatok is, vagy ezt csak nekünk illik.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, hogy ő az egyesület vezetőjével történt személyes megbeszéléskor elmondta, hogy mivel járási mentőcsoportról van szó,
ezért ha a testületünk ezt a kérést támogatni is fogja, azt csak lakosság arányosan
fogja megtenni, ami Gyomaendrőd vonatkozásában 133.400 Ft-ot jelentene. Ezt az
egyesület vezetője elfogadta, megköszönik a hozzájárulást.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a testületnek, hogy 133.400 Ft-ot biztosítsanak a mentőcsoport részére szonár eszköz beszerzéséhez.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete VIDRA Mentőcsoport mentési munkájának segítése érdekében a szervezet részére a víz alatti
személy- és bombakereséshez használható szonár beszerzéséhez
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szükséges összeget 133.400,-Ft azaz Egyszázharmincháromezernégyszáz Forintot biztosítja Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének terhére.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója
Betkó József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Az önkormányzati választást követően megtörtént a hivatali struktúra áttekintése,
figyelemmel az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 pályázat keretében elkészített szervezet
fejlesztési tanulmányban foglaltakra is. A szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltak
rámutatnak, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásának színvonala javítható, jelentősebb anyagi erőforrások bevonása nélkül. Ennek ellenére az előterjesztő két oldalon
taglalja, hogy egy településfejlesztési osztályvezetői állást miért kell létrehozni, ahol
külső szakemberrel számolnak és nem meglévő dolgozóink kiemelésével.
Összegezve az előterjesztett szervezeti változás 1 fő létszámbővítéssel járna, amivel a
városfenntartó bizottság nem értett egyet, elutasította az átszervezést.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a másik két véleményező
bizottság a döntési javaslat elfogadását támogatta.
Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.
67. § (1) d)-ban biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint határozza meg, 2015. március 1-től:
1.) Településfejlesztési Osztály
2.) Városüzemeltetési Osztály
3.) Pénzügyi Osztály
4.) Adó Osztály
5.) Közigazgatási Osztály
6.) Titkárság
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szervezeti változás miatt a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítására vonatkozó rendelet
tervezetet, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
SZMSZ-nek módosítására vonatkozó döntési javaslatot a februári soros testületi ülésre terjessze be.
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A szervezeti változás miatt a Képviselő-testület egy osztályvezetői létszámbővítést engedélyez 2015. március 1-től.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak négy olyan
önkormányzati rendelete van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati
lehetőséget nyit: ezek a közművelődésről, a sportról, a környezetvédelmi alapról és az
idegenforgalmi alapról szóló rendeletek.
Mint minden évben az idei évben is meg kívánja hirdetni az önkormányzat ezekre az
alapokra a pályázati lehetőséget. A korábbiaktól eltérően kicsit hamarabb kerül a pályázat kiírásra, hogy minél hamarabb pénzhez tudjanak jutni a pályázók.
Az előirányzatok fő összege az egyes alapoknál a következők:
Civil Alap: előirányzat fő összege: 9.150.000 Ft, ebből pályázatok útján elnyerhető támogatás előirányzata: 4.150.000 Ft.
Sport Alap: előirányzat fő összege: 13.000.000 Ft
Környezetvédelmi Alap: előirányzat fő összege: 4.000.000 Ft, pályázható összeg az
előirányzat 90%-a (3.600.000 forint), 10% tartalék.
Idegenforgalmi Alap: előirányzat fő összege: 1.000.000 Ft, amely a pályázható összeg.
A pályázható alapok célok szerinti megoszlását az előterjesztés részletezi.
A pályázati kiírások mellett beterjesztésre kerültek a pályázati és egyedi támogatási
kérelmek benyújtásához kapcsolódó Pályázati útmutató 2015 és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentumokat is.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a Civil alappal kapcsolatban elmondta,
hogy ennek egyik komponense meghívásos, amire hét szervezetet hívnak meg, így
más civil szervezeteknek nincs lehetőségük erre pályázni. Ezek a civil szervezetek azért
kiemelten támogatottak, mert a város kulturális életéért tesznek. Erre tekintettel kérte,
hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy ezek a civil szervezetek, kulturális egyesületek a támogatás fejében az önkormányzat által rendezett városi rendezvényeken legalább egyen-kettőn -ingyenesen lépjenek fel.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy elsőként szavazzanak a civil alapból elnyerhető támogatás pályázati kiírásáról,
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök által javasolt kiegészítéssel, azzal, hogy a
támogatási szerződésben ez a kötelem szerepelni fog.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht.
vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi
civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is
szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok
között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális
életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend
fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 2.000.000 forintot, azaz kétmillió forintot pénzbeli támogatásként,
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2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszáz-ötvenezer
forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 700.000 azaz hétszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület - Színfolt Mazsorett Csoport
f) Kulturális Egyesület – Komédiás Kör
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Katona József Művelődési Ház és Közösségi
Ház teremhasználatára 2014-ben a Katona József Művelődési Ház és a Közösségi Ház
közművelődési célból (tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő, 3.2 pontban
foglalt civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
kerülnek meghívásra.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
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pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
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Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elekt66

ronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 27., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
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e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015. március 18-i, a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2016. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2015. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 12.000.000 forintot, azaz tízenkettőmillió forintot
2.2 diáksport tevékenység támogatásra összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer
forintot
2.3 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az
1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának
támogatására összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be elektronikus pályázatukat, amelyeket a bíróság 2014. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak
megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
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b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása),
illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Diáksport szervezetek a 2.2 keretösszegre is pályázhatnak. A 2.3 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
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5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető
működési és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani
az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél.
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A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezheti el. A
regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
Pályázati űrlap (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
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g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2015. március 17-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
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Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2016. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a
továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevé75

kenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2015, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek
megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2015-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -,
szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillió-hatszázezer forintot oszthat szét a
2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a
bíróság által 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
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a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
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b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A
szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2015-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9
költségsoron tervezhetőek kiadások.
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6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
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c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak,
közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság 2015. március 16-i, a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
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Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2016. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2015, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének
növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és
programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
2015-ben támogatható fő célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 1.000.000 forintot, azaz egymillió forintot oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
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3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem
felelnek meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből,
és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
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i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt
támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
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A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű
ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott
iratként történő benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg
abban változás nem következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak
azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2015. március 17-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2015. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2016. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2015. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2015' és az 'Általános Szerződési Feltételek' dokumentumok tartalmát a mellékletben
foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
GYÜSZ-TE elszámolása a 2014. évi rendezvényeikről
Nagyné Perjési Anikó elnök asszony ismertette, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséből 4 M Ft támogatást biztosított a XVI. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál -2014. május 1-2-3.-, valamint a XVI. Nemzetközi Halfőző
verseny – 2014. augusztus 16.- lebonyolításához. Továbbá 300 e Ft támogatást biztosított a VI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny – 2014. november
29.-megrendezéséhez.
A rendezvények rendre megvalósultak. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség elszámolásai a mellékletben találhatóak.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a döntési javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester előadta, hogy meglepődött azon, hogy hány
főt látott vendégül a rendezvény, nem az összegen lepődött meg.
Észrevette még, hogy nem látszódik az első számla, csak az aláírás, a harmadiknál pedig 110 főt ír fejenként 925 Ft + Áfáért, gondolja, hogy az elsőnél is hasonló szám
jönne ki, és kérdezi, hogy ilyen sok vendéget fogadtak volna, hogy 40 fő volt a fellépő
és 220 főt láttak vendégül.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök egyetértett, neki is feltűnt az előbbi és
kérdezte, hogy akkor most valamilyen testvérvárosi delegációt fogadtak, vagy mi lehetett az oka. Mindhárom beszámolóval kapcsolatban a maga részéről egy részletesebb szakmai beszámolót látott volna szívesen. Itt súlyos pénzekről van szó, jó lenne,
ha szakmailag is alátámasztanák azokat. Az előző napirendnél is ő jelezte, ha a civil
szervezetek vállalnának itt közreműködést. Ha a Bethlennel volt egy megállapodás,
akkor szeretne róla hallani bővebben. Látta, hogy biztosította az intézmény a rendezvény szakmaiságát, de ez azért elég általános megfogalmazás. Jó lett volna azt látni a
beszámolókban, hogy mekkora volt a rendezvények látogatottsága, nem mindegy
hogy 2 ezren vagy 5 ezren voltak. Jó lett volna erről is olvasni konkrétabban. A díjazásra volt a legnagyobb összeg, erre szeretnének még választ kapni. A 25 csapatnak
mi indokolta azt, hogy 36 serleget és még pénzjutalmat is adtak. Úgy gondolja, ha a
szakmai beszámoló részletesebb volna, akkor ez is kiolvasható lenne ebből. Kik részesültek díjazásban, hányan voltak, milyen díjak kerültek kiosztásra, miért, hányan részesültek ebben. Hányan látták ezt a rendezvényt vidékről. Ennek ellenére természetesen
el fogja fogadni a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ha mást szeretnénk olvasni a beszámolókban, akkor meg kéne határozni konkrét szempontokat, és lehetnek ezek a beszámolók majd olyan hosszúak is, hogy a végén senki sem fogja őket elolvasni.. Ettől
függetlenül lehetne javaslatot tenni, hogy később mi szerint számoljanak majd be a
rendezvényekről.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy ha odaadjuk valahová a pénzt, mondjuk
meg, hogy mit szeretnénk érte kapni, és ha megkaptuk, akkor utána ne azon rágódjunk, hogy levágták-e a füvet. Ha jól sikerült az adott rendezvény, akkor fogadjuk el,
majd a következőt rágjuk meg, és akkor mondjuk el, hogy mit szeretnénk. Ennek tükrében tudjon rá felkészülni az azt lebonyolító. Utólag sok mindent meg lehet kérdőjelezni, de ahogy mondani szokás előre alkudjunk, ne utólag cigánykodjunk.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök egyetért képviselő úrral, talán a jövőre való tekintettel kívánta ezt elmondani.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, hogy nem tud a számszaki dolgokba beleszólni.
A lakosság véleménye az, hogy nem tudják, kinek rendezték ezt, mert drágák voltak a
sajtok, és nem a város lakóinak a pénztárcájához voltak mérve az árak. Már jelezték a
Szonda igazgató úrnak is egy korábbi rendezvényen, ahol 2500 Ft volt a belépő, hogy
az megfizethetetlen. Most is kérik, ha lesz ebben az évben is Sajtfesztivál, akkor ne
legyenek ilyen drága sajtok.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, azt, hogy melyik termelő mennyiért adja a
sajtot, abba nem szólhatnak bele. Ha valakit meghívnak egy ilyen rendezvényre, mint
árusító ott a vásárlóerő dönt az árakban. Sajnos ezek a kulináris rendezvények egyre
jobban elszállnak az árakkal. Nem olcsó egyik környékünkön lévő gasztronómiai fesztivál sem. Elnök urat kérdezte, hogy kíván- e reflektálni a feltett kérdésekre.
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Pájer Sándor elnök elmondta fontos, hogy egy másik testület rendelte meg, és most
megint másik testület van. Rendezvényszervezés. Erről tudni kell azt, hogy ez
gyomaendrődi mértékben egy nagyon nagy rendezvény. Azért mert ezt több hétig
szervezik és kb .4-500 munkaórát töltenek azzal, hogy ez összejöjjön. Példaként elmondta példának, hogy neki 9 órájába telt, hogy a mostani rendezvény 4 fellépőjét
lekösse. Nem tudta egy bizottság 2 óra alatt eldönteni azt, hogy kit hívjanak meg. Ez
tehát sok munka.
Vendéglátás. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a fellépők különböző díjazásban
részesülnek, ami változatos, a kisebbeket megvendégelik, a nagyobbak kb. 800 Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, amit a helyszínen levásárolhatnak. A felnőttek díjazását pedig vagy 1000-1500 Ft-os vásárlási utalvánnyal, vagy kézpénzfizetés ellenében
rendezik. Ide tartozik továbbá, hogy a rendezvénynek vannak meghívott fellépői, a
sztárvendégek, és vannak a helyi civil és egyéb fellépők, akik tudnak műsort szolgáltatni Gyomaendrődön. Az egyik része ez a vendéglátásnak, a másik pedig polgármester úr meghívottjai, a VIP vendégei. Ez nyilván idén is így lesz. A minisztériumból jövő
vendégek, képviselők és a többi. Ennek költségei mind benne vannak ezekben. Viszszamenőleg megnézték a 4-5 évvel ezelőtti reprezentatív költségeket, és látták, hogy
5-600 ezer Ft-ot költöttek akkoriban a VIP- re ma már ez 300ezer Ft alatt van.
A díjazásról. Serlegeket használnak általában, mert az olcsóbb, mint ha kerámiát
használnának. Egy olyan fesztivál színvonalát, mint a sajtfesztivál, különböző szempontok határozzák meg. Fontos a zsűri, hisz annak minősége, súlya nagyban befolyásolja a rendezvény nagyságát, színvonalát és ezáltal a sajtosok részvételét. Ebben az
évben már a sajtlovagrend fog felvonulni palástba és a bírálatba is részt vesz. Eddig a
Culinary team végezte a zsűrizést, mert nagyon fontos, hogy neves embernek kell
elnökölni, akire a sajtos beadja a sajtját, hisz ez olyan, mint a pedigré, viszi magával a
sajtos más versenyekre, kiállításokra. Ha külföldre mennek versenyezni, akkor becsatolják az oklevelet, mert ez adja az adott sajtos súlyát, mikor el akarja magát adni. 4
kategóriát hirdettek: lágysajtok, keménysajtok, egyéb sajtféleségek és túró. Nagyjából
50-60 félét zsűriztek és ebből osztottak ki 4x 3 díjat. Ezen kívül boros és pálinkadíjazás is van, és vannak különdíjak, melynek egy részét felajánlják másik részét meg ők
prezentálják. Ezek vésett, odaadható serlegek. Itt felmerült, hogy 25 versenyző van, de
az országban 70-75 fő összesen a sajtkészítők száma, ebből 30-35 szokta elfogadni a
meghívást. Úgy gondolja, ha a fele elfogadja a meghívást, akkor ez egy színvonalas
rendezvénynek mondható. Ezért kerül ez ennyibe.
Kinek rendezték? Ez nézőpont kérdése, és ez nem penny minőség. A legfontosabb
viszont az, hogy ezek a sajtosok elhoznak 3-4 mázsa sajtot, és ezt el is adják. Az első
nap 80 %-ot eladnak, a másodikon pedig már szégyenkeznek, hogy nem tudnak eleget adni. Ezt nem lehet megszabni, mert akkor nem lesz itt sajtos kiállító. A sajt ára
mindig annyi lesz, amennyiért azt el lehet adni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, hozzászólásában nem a
sajtfesztiválról beszélt, hanem a halfőző versenyről. Ott említette a serlegeket, ott volt
25 csapat, plusz díj 13, és 34 gravírozott serleget is osztottak ki.
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Pájer Sándor elnök elmondta, hogy elsődleges elvárás a rendezvényekkel kapcsolatban az, hogy sokan legyenek. Eddig ezt a főzőcsapatok számával mérték. Most 35-36
csapat főzött, de nem versenyzett, nevezett mindenki. Arra gondoltak, ha nevezési
díjat szednek és pénzjutalmat adnak, akkor stabilan tudnak tartani 30 csapatot. A kategóriák: Körösi halászlé kategória ez itt ugye táj-jelleg, a másik a dunai halászlé kategóriája, itt ugyan kevés induló van, de itt is ki kell adni a 3 díjat, valamint a tiszai
halászlé kategóriája. Ebben az utóbbiban indul a többség, és itt ezért 5 díjat adtak ki.
Volt olyan elképzelés, hogy nem kell pénzdíj, hanem adják oda a serleget és kész, de
akkor meg elkezdett csökkenni a részvétel. A pénzdíjat serkentőleg vezették be. Így
stabilan tudnak tartani kb. 30 csapatot. A pénzdíjat az indokolja, hogy ez mindig pénzes dolog, hisz egy csapat indulása kb. 20ezer Ft-ba kerül nevezéssel és minden hozzávalóval együtt, és a nevező meghívja a barátait, akik nem szállnak be a költségekbe.
Nem sokan vannak, akik ezt ki akarnák fizetni. Az első díj 20ezer Ft körül van, tehát
egy csapatnak visszajön az ára. Lehetne pénzdíj nélkül is tehát, de véleménye szerint
előbb-utóbb egy kis baráti társasággá csökkentené a részvételt. Ezzel a rendezvénynyel más oldalú problémák is vannak, hisz a hely, helyszín és a szervezés is okoz
problémát. Erről a jövő hónapban egy külön beadványt szeretnének benyújtani.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy el kell döntenie ennek a testületnek, hogy
milyen rendezvényeket szeretne. Családi, baráti vagy nagyobbakat.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról, melyben elfogadják a sajt fesztivál és a halfőző verseny megrendezésére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a XVI. Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál, valamint a XVI. Nemzetközi Halfőző
Verseny megrendezéséhez nyújtott 3.995.805,-Ft összegű támogatás
felhasználásának elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
A 2. döntési javaslatban pedig a disznótoros és böllérpálinka verseny megrendezéséhez adott támogatás felhasználás elszámolásának elfogadásáról döntenének.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai István u. 58/1., képviseli: Pájer Sándor) a VI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezéséhez nyújtott 300.000,-Ft támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
12. Napirend
GYÜSZ-TE támogatási kérelme
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök elmondta, hogy az előttük álló előterjesztést
két részre kell bontani. A Lélekkel a Körösök mentén turisztikai pályázat fenntartása és
annak költségei a 2015-ös évben, a másik rész pedig az Önkormányzat és a Gyüszte
között 2012-ben kötött alapszerződése szerinti 2015 évi kötelezettség, melyen a jelenlegi együttműködésük is alapszik. Jelen előterjesztést több egyeztető tárgyalás
után a rendkívüli testületi ülésen részletesen megtárgyalta a Képviselő testület és a
bizottságok is. Eszerint a turisztikai pályázat fenntartási költségeit a következők szerint javasolja a pénzügyi bizottság beépíteni a 2015 évi költségvetésbe. A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynek a beadott költségvetési tervezete alapján a Szent Antal zarándokház és kenyérsütőház üzemeltetésére 1. 329.840
Ft-ot biztosítana az Önkormányzat. A GYÜSZ-TE-nek aki az Önkormányzat szerződése
alapján a két látogatóközpontot és az Erzsébet ligeti kilátót, tanösvényt üzemelteti, 3
millió Ft-ot bér és járulékokra 1 fő vezetőre, az épületek fenntartására 1.700ezer Ft-ot
és 3,5 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához szükséges önkormányzati önerőt biztosítaná, amelynek összege jelenleg még nem ismert. Ez volt a pályázat fenntartása és
annak költségei a 2015-ös évben.
A másik rész, a GYÜSZ-TE, amely az önkormányzat közötti alapszerződés alapján működik és két feladatot lát el. Az egyik a rendezvények megrendezése, a másik pedig a
Tourinform Iroda és a TDM szervezet működtetése. Itt a rendezvényekre 5,2 millió Ftot javasolnak beépíteni (a tavalyi évben 4 millió Ft-ot kapott a Gyüszte az Önkormányzattól), melyhez volt 1,2millió Ft pályázati pénze, tehát a tavalyi évben így tudott
5,2 millió Ft-ot a rendezvényekre költeni. A másik a Tourinform Iroda és a TDM szervezet működtetése. Itt az együttműködési szerződés alapján az államilag kiegészítéssel növelt IFA 20%-át adja az Önkormányzat, mely minimum 1millió Ft, tehát az idei
évben az IFA bevételei megnövekedtek az Önkormányzatnak 9 millió Ft-tal így nem 4
millió, hanem 4,2 millió Ft az a támogatás, amit a szerződés alapján a Gyüszte részére
az önkormányzat biztosít.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a döntési javaslat szerinti elfogadását javasolja.
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester tisztázni szeretné, hogy a Lélekkel a Körösök
mentén pályázatba bele volt-e építve a 8 millió 442 ezer Ft.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy az 1. döntési javaslat kapcsán az előző
napirendhez kapcsolódva köszöni az ügyrendi bizottságnak, hogy tárgyaltak az elképzelésekről a leendő rendezvényekről. Véleménye szerint sok építő jellegű dolog
felvetésre került és ezért javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetésbe építse be
azt az 5,2 millió Ft-ot a rendezvényekre. Ebből 2millió Ft-ot ítéljen meg a Gyüsztének
a közelgő Sajt- és Túrófesztiválra, a többiről pedig tárgyaljanak, hogy hogyan és miként lehet megszervezni a rendezvényeket. Amit elmondott Pájer Úr az szerinte is
igaz, hisz több évtizede szervez ő is rendezvényeket, tudja, hogy mennek a dolgok.
Erről beszélni kell, időt kell rá szánni, mert azt is tapasztalták eddig, hogy mikor jött a
költségvetés, akkor gyorsan megszavaztak dolgokat, aztán 1 évig csendben volt mindenki. Ugyan már most is késő van, de javasolja, hogy üljenek le és beszéljenek róla,
ki szervezze a különböző rendezvényeket és azok helyszíne mi legyen. Vannak rá jelentkezők, csak a Képviselő testületnek kell akarnia, hogy merjen változtatni
Betkó József bizottsági elnök újra megkérdezte, hogy amikor a Lélekkel a Körösök
mentén pályázat benyújtásra került, akkor a pénzügyi részben azt olvashatták, hogy a
bevételek meghaladják a kiadásokat, a fenntartási időszak valamennyi évében, mi
változott azóta?
Gózan Sándor képviselő rövid kérdéssel kezdené. Tavaly novemberben a testület
nagy része volt egy képviselői képzésen, melynek kezdő szavai megragadtak benne: a
képviselő testület tagjai a közhatalom első számú résztvevői, és őket a szavazók nap,
mint nap megkérdezik azzal kapcsolatban, mit szavaznak meg. Ebben az évben már
többször felmerültek a Gyüsztével kapcsolatos kiadások, melyeket minden formában
megszavaztak, csak hogy haladjanak, hisz az a városnak is büszkesége, ha van egy jó
rendezvény, illetve minél hamarabb látni szeretnék azokat a központokat, melyek
majd Gyomaendrőd hírét tovább viszik. Megjegyezte még, hogy többen jelezték a
rendezvények egyoldalúságát (a 4 nagy rendezvényét) és hiányolják pl. a Kner névhez
kapcsolódó rendezvényt, kérdezi, hogy ebben előre lehetne-e lépni. Jelezte még Pájer
elnök úrnak azt is, hogy már régen bele kellett volna tenniük a rendezvényekbe ezt.
Társastánc vagy mazsorett fesztiválunk miért nincs? Ezt is hiányolják. Volt egy beszélgetése karácsony előtt dr. Szilágyi Ferencné Eszter nénivel, aki említette, hogy szépek
ezek a fesztiválok a városban, meg a turisták, de mi van azzal a több, mint 10 ezer
emberrel, aki a városban él.
Vissza lehetne hozni például a minden utcának egy padot mozgalmat, a tiszta udvar
rendes ház, és rendezett utcák virágos házak megmozdulásokat is.
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Toldi Balázs polgármester megvédené a GYÜSZ-TE-t és felhívta minden képviselő
figyelmét arra, hogy adnak ugyan a GYÜSZ-TE-nek pénzt a rendezvényekre, de azt
megcímkéztük és nem kötelező ezeket a GYÜSZ-TE-nek csinálni. Ha a testület úgy
dönt, hogy szervez egy bármilyen rendezvényt, azt megteheti. Nekik csak egy szerződésük van a GYÜSZ-TE-vel, hogy hisz adunk neki 4 millió Ft-ot, de azt megcímkézzük,
és a két rendezvényt várják el megrendezni belőle. Természetesen dönthet úgy a testület, hogy a rendezvényeit felülvizsgálja, és elindul egy másik irányba, de annak utána kell járni, ki rendezze, milyen hatáskörökkel, mennyit szeretnének áldozni rá. Ezek a
rendezvények szorosan kapcsolódnak a turizmushoz a Gyüszte pedig fontos résztvevője a turizmusnak, de nem kötelező minden rendezvényt az ő nyakukba varrni, meg
tudja ezt csinálni más is.
Poharelec László képviselő is javasolta, hogy döntésenként menjenek végig rajta. Itt
véleménye szerint nagyon sok minden egy napirendbe került. Akkor fel tudná tenni
Betkó Úr is a kérdést. Az első döntési javaslattal kapcsolatban már korábban elmondta véleményét, módosító indítványként javasolta, hogy szavazzanak meg 2 millió Ft-ot
a Sajt és Túrófesztiválra, hisz a Gyüszte már benne van, és pályázatot is nyújtottak
már be erre. A maradék 3.2 millió Ft-ot pedig különítsék el városi rendezvények megszervezésére, amiből majd a Képviselő testület gazdálkodik.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy van egy szerződés, melyben vannak vállalt
feladatok, és meg vannak határozva azok az összegek, melyek szét vannak osztva a
rendezvényeink között. Tavaly 2.950 ezer Ft volt, amit a Gyüszte a Sajt- és Túrófesztiválra szánhatott, a maradék részt pedig a Halászléfőző versenyre, ez benne van a
szerződésben. Javasolja tehát, hogy a szerződés szerinti összeget hagyják ott, a 2.250
millió Ft sorsáról pedig majd dönthetnek később.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, hogy abban az önkormányzati
határozatban valóban úgy van, hogy a 4 millió Ft-ot a sajt fesztiválra és a halfőző verseny rendezvényekre fordít a Gyüszte, ennyivel támogatja az önkormányzat ezeket a
rendezvényeket. Egy másik dolog, amivel kapcsolatban szeretne kérdezni: A szerződésben olvashatóak a Gyüszte feladatai és annak 5. pontja: a pályázat megvalósítását
követően az építmények üzemeltetése, kötött létszámok figyelembe vételével Ez az
üzemeltetés kérdése mindig ilyen gumicsont, hogy mi is tartozik költségként ide. Az
előterjesztésben nincs itt az a melléklet, ami a bizottsági üléseknél ott volt, amiben
láttuk, hogy milyen üzemeltetési költségekkel számolt a Gyüszte. Például betervezte a
tonereket, a tisztítószereket, a takarító kocsit és még sok mindent, és akkor most itt
látja, hogy ez a Gyüszte kötelezettsége, hogy üzemelteti ezeket a létesítményeket és
ezért számára nem értelmezhető az a döntés, hogy 1.750 millió Ft-tal támogatják a
működtetendő feladatok dologi kiadását.
Toldi Balázs polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy a megvalósult ingatlanok működtetésére szerződésük nincsen senkivel. Az egy dolog, hogy most itt ebben az előttük lévő előterjesztésben mi van, de a pályázat csak be lett adva, meg lett
nyerve, lassan megvalósulnak a projekt elemek, de a működtetésére senkivel, semmi94

lyen szerződése nincs az önkormányzatnak. A pályázó az önkormányzat, tehát a mi
tulajdonukba fognak kerülni ezek az épületek. Innentől kezdve nem kötelező adnunk
egy millió Ft-ot sem a működtetésre, de adhatnak 16 milliót is. Tehát az előterjesztésben szereplők csak akkor valósulhatnának meg, ha aláírnának egy szerződést a
Gyüsztével. A tervezete ez volt a pályázat beadásakor, ha nyernek és megvalósul, akkor az Önkormányzat átadja a Gyüsztének üzemeltetésre ezeket az építményeket.
Addig el is jutottak, hogy nyertek, elkezdődött a megvalósítás. Ha a testület másképp
szeretné, akkor javaslatokat kér arra, hogyan kívánja megoldani a működtetést gazdaságosan, hatékonyan, és ne csak program nélküli épületeik legyenek, melyeket lakat
alatt tartanak, és csak akkor nyitnak meg, ha felhívják őket. Ezek fontos dolgok ebben
a 460 millió forintos projektben, hisz itt 5 hónapon belül el kellene indítani a projektet, dolgozni kellene. Valakinek ezt össze kell állítani, valakinek az embereket ki kell
választani és be kell rendezni, tehát amikor arról beszélünk, hogy nincs a Gyüsztével
szerződésünk akkor erre is gondolni kell, hogy mégis csak őket jelöltük meg a pályázat benyújtásakor. Sok nyitott kérdés van benne, ezért került költségvetés előtt a testület elé, hogy tudjanak vele foglalkozni.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök visszatért a rendezvényekhez. Az előző testületi ülésen is szó volt róla, hogy a tavalyi évben a 2.8 millió Ft-on kívül volt még 1.2
millió Ft pályázati pénzük, tehát összesen 4 millió Ft-ot költöttek a 3 napos rendezvényre. Ha ezt most le kell szűkíteniük 2 millió Ft-ra, akkor tudomásul kell venniük,
hogy nem tudja a Gyüszte azokat az előírásokat betartani, amelyek a szerződésben
vannak. Ez tartalmazza azt, hogy 2 napon keresztül napi hány perces műsort kell szolgáltatni és hány fellépővel, csak annak a következményeivel is számolni kell.

Dr. Csorba Csaba jegyző egy dologra hívta fel a figyelmet a turisztikai pályázat benyújtása kapcsán. Az ebben kiemelt cél az volt, hogy lehetőség szerint a megvalósult
egységeket az abban érdekeltek üzemeltessék, tehát ha az idegenforgalomban érdekelt, akkor lehetőség szerint az üzemeltetésben bele kell vonni a helyi érdekelteket.
Így született ez az együttműködési megállapodás tervezet, mely valóban nincs aláírva,
de szerves része a pályázatnak. Természetesen lehet tehát más formát találni, de az
üzemeltetésbe az érdekeltek bevonását minden esetben biztosítani kell. Bizottsági
ülésen utalt rá Polgármester Úr, hogy létezik más forma, de ezt azonban meg kell
vizsgálni arról az oldalról is, hogy ez hogy illeszkedik a pályázat célkitűzéseihez. Erre
nem 1-2 hónap a lehetőség, hanem több idő.
Toldi Balázs polgármester reagált még Betkó úr kérdésére, mely szerint a pályázat
valószínű azért lett így beadva, mert a megtérülésért nagyon sok pont járt, tehát valószínű ők is így írták volna meg ezt a pályázatot, de az is elképzelhető, hogy a testület
így hamarabb rábólintott erre a kérdésre.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester csak egy gondolatot kívánt megosztani, mert
nyilván meg fogja szavazni, de itt felelősséget állapítottak meg az óvodánál, mert
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többlet támogatási igénye keletkezett, amikor meg a pályázatról van szó, akkor meg
eszünkbe sem jut felelőst keresni, hogy ki nem mondott akkor igazat a testületnek.
Toldi Balázs polgármester alapvető különbséget lát a két dolog között, de lehet,
hogy csak ő látja így. Az Óvodánál konkrét számok vannak, konkrétan lehet látni,
hogy hány gyerek van és kb. mennyi lesz óvodás, tehát azért ez tervezhető nagyjából.
A pályázatnál azért ez jóval nehezebb. Az is biztos, hogy ezek a számok akkor se és
most se állják meg a helyüket.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök hangsúlyozta, azt is figyelembe kell venni,
hogy egész évre számoltak, amikor a megtérülést tervezték, és ebben az évben ha
minden jól megy, akkor is csak július 1-gyel nyithatnak. Pont a csoportos időszak fog
kiesni a május június, amikor az osztályok jönnének. Tulajdonképpen a nyári 3 hónapos időszakból nem lesz benne 2 hónap, vagyis az erre az évre tervezett fél évből
csak 1,5 hónap lesz a nyár. Azzal ugyanis külön számolt a pályázat írója, hogy lesznek
osztálykirándulások, táborok, több ezer fő szokott jönni Gyomaendrődre a május,
júniusi hónapokban. Véleménye szerint a jövő év már egészen mást fog mutatni. A
tavalyi évekhez képest már a minimálbérek is megnőttek, és ha megnézzük a belépőjegyek akkori (2 évvel ezelőtti) kalkulált árait, akkor láthatjuk, hogy már azóta nagy a
változás a gazdasági életben is. Ez a beruházás 459 millió Ft-ot hozott a városnak, ha
a fenntartására ebben az évben 2 %-ot fogunk költeni, akkor az nem olyan nagy öszszeg. Nem kellett önerő, nem kellett beletenni és reméli, hogy 2-3 éven belül ez rentábilissá tud válni, ha a megfelelő kezekbe kerül az üzemeltetése.
Gózan Sándor képviselő kérdezte, hogy az önkormányzat 7,5 fő számára kell, hogy
biztosítson bér jelleget. Télen, amikor a projektben szereplő központok nem lesznek
látogatottak az oda felvett személyek számára biztosított lesz-e a munka.
Toldi Balázs polgármester nem tudott erre válaszolni. Pájer Sándor elnököt kérte,
hogy reagáljon ezekre.
Pájer Sándor elnök úrnak sírni lett volna kedve, hisz a testület most azon búslakodik,
hogy kapott a város 460 millió Ft-ot, amiért semmit nem kell tenni, mert amit tenni
kellett, azt lényegében a Gyüszte végezte el. Az, hogy Polgármester Úrnak alá kellett
írni a pályázatot és postára kellett adni az biztosan nagyon nagy munka volt, de mégis csak kaptak 459 millió Ft-ot, de azon is, hogy próbálják a 2015 évi költségvetést
szétosztani, és megint 1millió Ft-okon van a vita, hogy nem tudják adni. Betkó úrnak
mondta el, hogy mikor a pályázatot megírták 2012-ben, akkor az akkori körülményeknek megfelelően tették azt, de mikor 3 év múlva tényleges megvalósításra kerül
a sor, akkor ugyanazzal a műszaki tartalommal kell megvalósítani kb. 30 %-kal magasabb áron, de a tartalmat nem lehet csökkenteni. Ez egy nagy feladat lesz bárkinek.
Kikötés egy pályázat megírásánál, hogy annak nyereségesnek kell lennie. Olyan pályázatot nem támogatnak Magyarországon, amely veszteséges.
Éppen ezért a pályázat megírásakor, ahhoz, hogy az hozzon a városnak 500 millió Ftot, olyan gazdasági számításokat kellett csinálni, hogy az megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ezt 5 év alatt kell nyereségessé tenni.
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A pályázat is úgy kéri, hogy azt a 7,5 főt 5 évig kell foglalkoztatni, ezért nincs ez fedésbe a jelen állapot szerint. Véleménye szerint azonban egy ekkora beruházás és egy
ekkora tartalomnál ez nem nagy veszteség (ha nyitunk például egy szatócsboltot, az
az első hónapban akkora veszteség, hogy csak na, ugyanis be kell rakni az árut, hogy
meg tudjunk nyitni, majd 3 év múlva nyereséges lesz), hát ez is nyereséges lesz 3 év
múlva. Ilyen egyszerű. Az egyik bizottsági ülésen elmondta, hogy hogyan épült fel a
szarvasi vízi színház, az a legjobb példa erre, és ott is 200 millióval volt több az igény,
mint a pályázati nyeremény.
A foglalkoztatásról. Alaphelyzet, amit kimond a pályázat, hogy 5 éven keresztül 7,5 főt
kell 8 órában foglalkoztatni a pályázat megvalósítójának, mely azt jelenti, hogy a 7,5
fő átlagos állománynak meg kell lenni. Hogy mit csinál ez alatt, azzal a pályázat nem
foglalkozik. Hogy pontosan mit fognak kezdeni a téli időszakban, még nem tudják, de
ehhez hozzá tartozik az is, hogy nyáron, mikor idény van, akkor nem napi 8 órában
lesz nyitva a látogatóközpont, hanem akár 12-ben, nyújtott műszakban, szombat vasárnap is ott kell lenni. Tehát amit akkor ledolgoznak az emberek, azt kapják meg
csúsztatásban, a későbbi időszakban. Biztos lesz 2-2,5 hónap, mikor ez a kettő már
nincs fedésbe. Akkor felkészülés a következő szezonra, ez így működik a turizmusban.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, azzal bízták meg őket a választók, hogy akár 1-2 millió Ft-on is vitatkozzanak. Egyszer 500 millióról beszélnek, máskor meg 460 millióról. Ha azt figyelembe vesszük, hogy 77 millió Ft-os hiánnyal indulnak neki a költségvetés elkészítésének, akkor igen, 1 millió Ft és 40 millió Ft is nagyon
sok pénznek tűnik neki. Megérti, hogy Elnök Úrnak sírni van kedve, mert valóban ez
nagyon nagy pályázat volt, melyből Polgármester Úr szerint 300 millió Ft épül be a
városba, többi része a projektelemekre, a projektmenedzsmentre és a többire lesz
elszámolva. Szarvas azért nem ugyanebben a helyzetben van, kicsit más a városkép is,
és egészen más költségvetési paraméterekkel rendelkezik Szarvas, mint Gyomaendrőd. Lehet azt mondani, hogy önerő nem volt szükséges, de mióta ő képviselő azóta
folyamatosan önerőt adnak a pályázathoz, azért ezt sem szabad elfelejteni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester reagálva Pájer Úr hozzászólására, igen nekik is
sírni volna kedvük, ugyan nem a 460 millió Ft miatt, hanem azért mert van 77milliós
költségvetési hiánya a városnak, ezért attól félnek, hogy a kötelező feladataikat nem
fogják majd tudni ellátni. Biztosan látta Elnök Úr is a temetőik állapotáról a képeket.
Poharelec László képviselő feljegyezte magának Alpolgármester Asszony szavait. Ki a
felelős? A Képviselő testület. Az Önkormányzat pedig fizet. Most kell tudni, milyen
gombot nyomnak. Mondta Elnök Úr, hogy sírni van kedve, de van egy fürdőnk is,
amihez szintén nagyon sok pénz kell. Év végén mikor jött, nyomták a gombot. Itt a
legelején kell eldönteni, hogy mit és hogy szeretnének csinálni. Nem csak fürdőnk
van, hanem lakosaink is vannak, akiknek nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a Fő úti
kerékpárút rendbetételére miért nem adnak pénzt, ahol bizonyos szakaszokon lassan
csónakkal lehet közlekedni, vagy azoknak, akik Öregszőlőbe laknak.
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Hangsúlyozta, hogy a maga részéről támogatja az egészet, és keresi a megoldást,
hogy hogyan segíthetne, hogyan tudna ebből a helyzetből az önkormányzat a legracionálisabban, legkedvezőbben kijönni úgy, hogy minden a helyére kerüljön. Nem
véletlen mondta a rendezvényeket sem, mert itt egy rövid idő alatt megkeresett néhány személyt, akik azt mondták, szívesen vállalnának rendezvényszervezést, de önállóan szeretnék csinálni. Ezért kérte, hogy külön beszéljenek ezekről a napirendi pontokról, mert a Zarándokháznál, ha 1400 Ft/fő/éjben gondolkozunk, akkor meg sem
szabad nyitni. Mert ha kinyit és üzemel, akkor több veszteséget termel, mintha ki se
nyit. Ott el sem lehet fogadni azt, mert irreális. Ezért kéri a testületet, hogy nagyon
gondolja meg és az elkövetkezendő napokban döntsön ezekről.
Toldi Balázs polgármester összegezte, hogy a hozzászólások során nagyon sok minden elhangzott, ezért várná a javaslatokat, észrevételeket, elképzeléseket, befektetési
irányokat. Tulajdonképpen akkor gondolják át Gyomaendrőd fejlesztési irányvonalát,
mert most itt a turizmusfejlesztésnél ez az egyik kérdés. Eddig minden képviselőtestület letette a turizmusfejlesztésnél a voksát, hisz jönnek a vendégek és elköltik itt
a pénzüket. Ez idáig rendben van. Azt is elfogadja, hogy Gyomaendrőd belterületén,
Öregszőlőben és Nagylaposon nagyon kaotikusak az útviszonyok, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy feladatalapú finanszírozás van, tudunk költeni abból, amit
kapunk vagy pedig a saját adóbevételeinkből, bevételeinkből. Ezért is mondja azt,
hogy kicsit befektetői szemmel kéne nézni bizonyos kérdéskört, mert elképzelhető,
hogy lesz megtérülés, amiből tudnak gazdálkodni. Ez most egy rövid távú döntés,
mert a 2015-ös költségvetési évre vonatkozik a Lélekkel a Körösök mentén pályázat
fenntartása. Teljesen más lesz a rendezvények támogatása, viszont, ha ez így nem jó a
testületnek, akkor szeretne javaslatot kérni. Ebben a javaslatba viszont tükröződni
kellene a 7,5 fő munkahelynek, ezt kötelezően meg kellene valósítani és fenn kell tartani. Látszódnia kell a szakmaiságnak, hogy ebből bevételünk származik, és nem csak
stagnál és megőrzi ezt a jelen állapotot. Valami felé el kellene indulni, mibe fektessünk be. Van némi pénz, amit be lehetne fektetni. Ha valakinek nem tetszenek ezek a
javaslatok, akkor mondjon valamit, valami mást, mert jelen pillanatban csak azt látják,
hogy nem tetszik. A másik oldalt is szeretné látni. Ezeket a javaslatokat Ő Jegyző Úr és
Elnök Úr állítottak össze, közösen kialkudva minden részét. Ennél jobbat nem fog
tudni a testületnek mutatni. Ennél kevesebből nem lehet fenntartani ezt a projektet.
Szívesen veszik más javaslatát, de neki be kell terjesztenie a költségvetést a testület
elé február 12-ig. Itt most 14-15 millió Ft-ról van szó, ő csak azért gondolta ezt most
tárgyalni, hogy ne a költségvetés után mondják azt, hogy ezzel nem tudtak kalkulálni.
Valamiféle irányt, csapást jelöljenek ki, valaki mondja meg, hogy milyen intézményrendszer keretében, esetleg gazdasági társaság keretében képzeli el ezek üzemeltetését. Ez ugyanis egy komplex feladat, Gyomaendrőd turizmusának üzemeltetése, ha
szánunk rá pénzt. De maradhat minden úgy, ahogy eddig volt, csak mondjanak valamit.
Egyéb hozzászólás nem volt, lezárta vitát, és kérte a képviselőket, hogy elsőként
Poharelec képviselő módosító indítványáról szavazzanak, amely szerint a képviselő98

testület a GYÜSZ-TE részére a 2015. évi Sajt- és Túrófesztivál rendezvény megvalósítására 2 millió Ft támogatást biztosít.
Pájer Sándor elnök reagálva hangsúlyozta, az elmúlt évben 4millió Ft-ból rendezték
meg a Sajt- és Túrófesztivált, tehát amennyiben 2millió Ft-ot szavaz meg a testület
erre a rendezvényre akkor nem lesz meghívott vendég, sőt lehet, hogy a Gyüszte abból meg sem tudja rendezni a fesztivált.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a testület látta és elfogadta, hogy ez az
összeg mire elég és mire nem és ennek tükrében szavaz majd. Nyomatékosította,
hogy szavazzanak most a Sajt- és Túrófesztivál 2 millió Ft-járól.
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen, 1 nem, és 3 tartózkodás mellett támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben a szerződésben
meghatározott Sajt- és Túrófesztivál rendezvény megvalósításához 2.000.000 Ft támogatást biztosít.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatást a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, amely szerint a GYÜSZ-TE részére a Tourinform iroda és a TDM szervezet
működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást biztosítanak a 2015-ös költségvetési évben
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYÜSZ-TE részére a Tourinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást biztosít a 2015-ös költségvetési évben.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 10.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Ágostonné Farkas Mária elnök asszony megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban vannak kiírva a város honlapján az álláspályázatok? A pályázati kiírásban ugyanis nincs
meghatározva, hogy mikortól kerül betöltésre az a két álláshely - projektvezető és a
szakmai vezető –és a bérek sincsenek feltüntetve.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, egy álláspályázatban általában úgy szokták
leírni, hogy megegyezés kérdése, vagy alku tárgya. Jelen pillanatban véleménye szerint nem baj, hogy nem jelölték meg a bér összegét. Az álláshely betöltésének időpontja pedig azért nem került bele, mert ha a bérkiadáshoz a testület nem biztosítja a
támogatást, úgy sem fognak senkit felvenni, majd csak februárban vagy márciusban.
A pályázatot egyébként nem az önkormányzat, hanem a Gyüszte írta ki.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy ők nem minősülnek közalkalmazottnak és
köztisztviselőknek sem, tehát valóban megegyezés tárgya a bérük. Ebben a tekintetben tehát szabályszerű a pályázati kiírás.
További kérdés hiányában a Polgármester kérte, hogy szavazzanak a 3. döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen, 1 nem,3 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben a Lélekkel a Körösök
mentén című projektből megvalósuló az egyesület által működtetendő feladatok bérkiadásához 3.000.000 Ft-ot biztosít.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 10.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 4. döntési javaslatban a Lélekkel a Körösök mentén című projektből megvalósuló az egyesület által működtetendő feladatok dologi kiadásaihoz
1.700.000 Ft támogatást biztosításról döntenének. A Polgármester kérte a
képviselőket szavazzanak.
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen, 3 nem, 2 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben a Lélekkel a Körösök
mentén című projektből megvalósuló az egyesület által működtetendő feladatok dologi kiadásaihoz 1.700.000 Ft támogatást biztosít.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 10.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Végezetül arról döntene a testület, hogy a GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési
évben az összes önkormányzati támogatás: 10 900 000 Ft. Az Önkormányzat biztosítja
továbbá a közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt amennyiben ez ismertté válik.
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen, 3 nem, 2 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben az összes önkormányzati támogatás: 10.900.000 Ft. Az Önkormányzat biztosítja továbbá a közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt amenynyiben ez ismertté válik.
Határidő: 2015. február 10.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 6. döntési javaslatban pedig arról döntenének, hogy a képviselő-testület a Közművelődési Intézmény részére a Lélekkel a Körösök mentén című projektből megvalósuló az intézmény által ellátandó feladatokhoz 1.329.000 Ft összegű támogatást biztosít.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy miért a Gyüszte kéri a Közművelődési
Intézménynek a pénzt. Ki fogja elkölteni? Ő érti, hogy ehhez a projekthez tartozik, de
az intézménynek kell vele elszámolni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a döntési javaslat szerinte teljesen egyértelmű, a Közművelődési Intézmény részére 1.329.000 Ft összegű támogatást biztosít.
Erre gondolt a Képviselő-testület.
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A javaslatot a képviselő-testület 9 igen, 1nem, 1 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény részére a Lélekkel a Körösök mentén című projektből megvalósuló az intézmény
által ellátandó feladatokhoz 1.329.000 Ft összegű támogatást biztosít.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A hozott döntésekre figyelemmel a Polgármester javasolta, határozatban rögzíteni,
hogy a 2015. évi városi rendezvények megvalósítására szánt 5.2 millió Ft-ból megmaradt 3.2 millió Ft-ot helyezzék tartalékba, melynek felhasználásáról későbbiekben
dönt a képviselő-testület.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
39/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi városi rendezvények megvalósítására szánt 5.2 millió Ft-ból megmaradt 3.2 millió Ft-ot tartalékba helyezi és annak felhasználásáról
későbbiekben dönt a képviselő-testület.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a városi rendezvények
megszervezésére elkülönített tartalékot a költségvetési rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. működési támogatása
Betkó József bizottsági elnök ismertette, hogy a "2013. évi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatás Biztosítása" pályázati felhívásra benyújtott és befogadott pályázatunkat a pályázat kiírója elutasította.
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Az előkészítése során az Önkormányzat és a Gyomaközszolg Kft. szerződést kötöttek.
A szerződés értelmében az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a lerakási díjnövekmény megtérítésére.
A szerződésben a felek kijelentették, hogy amennyiben a pályázat nem nyer, a befogadott és kifizetett számlák összegét visszaköveteli az önkormányzat. A díj visszakövetelése esetén a társaság veszteségessé válik, amelynek eredménye, hogy az engedélyét elveszítheti. A veszteség elkerülése céljából szükséges támogatást adni a tulajdonosnak.
A bizottság javasolja, hogy a megkötött szerződés 6. pontjára figyelemmel a képviselő- testület követelje vissza a közszolgáltatótól a 2014-ben megfizetett lerakási kedvezményt, melynek összege 14.213.120 Ft. Továbbá javasolják, hogy a képviselő testület a települési, szilárd hulladékgyűjtési, közszolgáltatás és a társaság működőképességének biztosítása érdekében a 2014-es évre a Gyomaközszolg Kft. részére
pénzeszközátadás formájában 14. 820.000 Ft támogatást biztosítson.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődön 2014. január 13-án a Gyomaközszolg Kft-vel mint a települési szilárd háztartási hulladék begyűjtésével megbízott közszolgáltatóval megkötött
szerződés 6.) pontjában foglaltakra figyelemmel visszaköveteli a 3.)
pont alapján 2014-ben megfizetett lerakási díjnövekményt, melynek
összege
14.213.120
Ft.
azaz
Tizennégymilliókettőszáztizenháromezer-százhúsz Ft-ot.
A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék gyűjtési közszolgáltatás és a társaság működőképességének biztosítása érdekében a
2014-es évre a Gyomaközszolg Kft részére pénzeszköz átadás formájában a 2014-es költségvetési rendeletben a működési tartalékok között elkülönített keret terhére 14.820.000 Ft-ot azaz Tizennégymilliónyolcszázhúszer Ft összegű támogatás biztosít.
Határidő: 2015. február 16.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló elfogadása

103

Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy a Képviselő-testület a 2012.
szeptemberi ülésén meghatározta az éves lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerét, melyek az alábbiak:
- Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
- Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében
- Tételes kimutatás a lakbérek összegéről, részletezve az elmaradás okát, befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási ütemtervére,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi
szolgáltatási díjak megfizetése tekintetében,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi
szolgáltatási díjak megfizetése tekintetében. Számoljon be a bérlői kötelezettségek
teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése tekintetében.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott szempontrendszer alapján készítette el a 2014. évi beszámolóját.
A bizottság a beszámolót megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az
522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott lakásgazdálkodási
beszámoló szempontrendszerében foglaltaknak megfelelően - a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A 2015. évi közmunkaprogram tervezete
Toldi Balázs polgármester elmondta, a bizottsági üléseken a bizottság tagjai megismerhették a tervezetet, illetve a korábbi feladata alapján egyeztetett a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolával a körösladányi úton elhelyezkedő telephelyük hasznosításával
kapcsolatban a közmunkaprogram keretén belül. Az egyeztetés elindult, hétfőn tekintették meg a telephelyet Varjú Róberttel, Jegyző Úrral és az iskola képviselőivel.
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Mind hármójuk véleménye az volt, hogy azokban az épületekben, amit jelen pillanatban az iskola rendelkezésünkre tudna bocsátani, azokban jelen pillanatban nem lehetne állatot tartani, felelőtlenség lenne. Dönthet úgy a testület, hogy ezeket az épületeket felújítja saját költségén és a közfoglalkoztatásban az állattartó telepet áthozza
erre a részre. Ennek költségeit fel kell becsülni, meg kell nézni, hogy mennyibe kerülne. Ő biztos benne, hogy hosszú távon ezek megtérülnének, hisz az ott tartott állatokat értékesíteni, illetve a közfoglalkoztatáson belül tudná csökkenteni az önerőt, és
akkor visszajönne ez a beruházás. A jelen helyzet tehát az, hogy ott ebben az állapotában egy-két hónapon belül nem lehet megkezdeni az állattartást. Abban maradtak
igazgató úrral, hogy megnézik azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Jobban felmérik
az ottani istállók helyzetét és megpróbálnak egy alternatívát a testület elé tárni, és
annak tükrében folytatják majd a tárgyalásokat. Tovább folytatják a megoldások keresését. A benyújtott programhoz képest biztosan lesz változás, mert a munkaügyi hivatal szinte napról napra változtat valamit ezen, ahogy alakul az állam álláspontja, úgy
alakulnak a mi programunk lehetőségei is. Ezek jó megközelítéssel számolható költségek, amelyekkel már kalkulálni lehet a költségvetésnél.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti irányelveket a 2015. évi közfoglalkoztatási
kérelmek beadásának alapjaként.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Fő út 210. szám alatti gyógyszertár felújítási munkái
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy Pharma Csaba Kft. jelezte, hogy a tető
beázik, illetve a nyílászárók elhasználódottak, nem zárnak jól. A bizottság a 2. döntési
javaslatot támogatja, miszerint a tetőszerkezet és járulékos munkákat a Gyomaszolg
Ipari Park végezz el 243.501 Ft+ Áfa áron, a nyílászárók cseréjét pedig végezze el a
bérlő a saját költségén, amely beszámításra kerül a 2015 évi bérleti díjba.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, emlékezete szerint a bizottság egy költségvetési keretet is meghatározott a nyílászárók cseréjére, 1.200 e Ft összegben, az önkormányzat ennyi összegig számítja be az elvégzett munkák értékét. A bérlőnek pedig
három árajánlatot kell bekérni, és azok közül a legkedvezőbbet kell elfogadni.
Javasolta, hogy a bizottság által javasolt 2. döntési javaslatot az 1.200 e Ft keret öszszeg meghatározásával kiegészítve fogadják el.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendeli a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-től a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár épület tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk
helyreállítási munkáit a 2014. 08.26-án készített árajánlat alapján
243.501,- Ft + Áfa összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 210.
szám alatti gyógyszertár épület külső nyílászáró cseréjéhez az alábbi
feltételekkel hozzájárul, melynek bérlője a Pharma – Csaba Kft..
1. Az új nyílászáróknak hőszigetelt üvegezésűeknek kell lenni, melyek
megfelelnek az energetikai szabványoknak.
2. A nyílászárók cseréjét a bérlő végezteti el saját költségén, amely
beszámításra kerül a 2015. évi bérleti díjba. Az önkormányzat maximum 1.2 millió Ft összegig számítja be az elvégzett munkák értékét.
3. Bérlőnek 3 árajánlatot kell bekérnie és azok közül a legjobbat kell
elfogadnia,
4. Az árajánlatokat be kell mutatnia az önkormányzatnak,
5. A munkák elvégzését követően a bérbeadó az ellenőrzött nyílászáró csere munkák igazolt kiadásairól szóló számla ( -ák ) összegének
mértékéig azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak
megfelelően.
A munkák elvégzésének forrását be kell építeni a 2015. évi költségvetési rendeletbe.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú „Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program” önerejének 2015. évre történő átcsoportosítása
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Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó elnök asszony elmondta, hogy a BM Önerő Alap támogatás
terhére a Békés Megyei Társulások Konzorciuma részéről 2014-ben kifizetés nem történt, mivel a fenti kifizetések teljesítése esetében a „Közép-Békési” Társulás élt a halasztott önerő elszámolás lehetőségével.
Ezért az önkormányzatnak a projektre vonatkozó összes saját forrást (2014+2015. év
összesen) kell beterveznie a 2015. évi költségvetés tervezetébe. A „kiadás forrása”
100% –ban támogatott.
Mint ismert az ivóvízminőség-javító program célja az érintett településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A projekt fő feladata a megfelelő mennyiségű
és minőségű ivóvíz eljuttatása a fogyasztók részére, továbbá új technológiai rendszerek kiépítése, illetve a már meglévő rendszerek felújítása. A projekt keretében megvalósul az önálló rendszerek összekapcsolása, valamint a programban részt vevő településeken, így Gyomaendrődön is a hálózat rekonstrukciója.
Gyomaendrődön a következő rekonstrukciós munkálatok valósulnak meg: ivóvíz bekötővezetékek cseréje, meglévő utcai gerincvezetékek cseréje a hozzátartozó bekötésekkel együtt, tűzcsapok cseréje, földalatti csomópontok kiépítése, aknák építése,
meglévő hálózat végek összekötése, ezzel is a legjobb minőségű víz biztosítása a lakossági fogyasztók számára.
A kivitelezés során érintett városrészek: Lévai utca (Gyóni G. u.-tól MÁV állomásig),
Kossuth út (MÁV állomástól Pásztor János utcáig), Pásztor János utca (Kossuth úttól
Fő útig), Vásártéri lakótelep. (A házi bekötővezeték cseréje esetén a kivitelező írásban
tájékoztatja az érintett lakókat.)
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és javasolja az önerő átütemezését a
2015. évi költségvetésbe.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-20120009 azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész öszszegét a 2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti:
Az önkormányzatra jutó összes
2015. év
saját forrás (fo(forint)
rint)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata

158.716.011

158.716.01
1

Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázat támogatása
Betkó József ezzel a pályázattal a Körös-szögi Kistérség 499.130.000 Ft, melyből
Gyomaendrődé 148.800.000 Ft, melynek egy része informatikai fejlesztés másik része
eszközbeszerzés. Az eszközök részletesen: 5t billenős pótkocsi + 80 LE erőgép, egy
3,5 tonnás és egy 7 tonnás szállítójármű az előbbire egy daru felépítmény utóbbira
pedig egy kitoló gémes konténerszállító felépítmény, 6 tonnás diesel villás targonca,
mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat), forgó kotró, járat optimalizáló szoftver, 3
m3 konténer, 5 m3 konténer és 5246 db 120 l-es gyűjtőedény. Ebből a 148,6 millióból
kb. 6 millió Ft-ot költöttek informatikai fejlesztésre GPS nyomkövető és RFID rendszer
és ennek a szoftverei, hardvere. Gyomaendrőd ebből a beruházásból 31 %-ban részesül. Itt jegyzi meg, hogy ez a pályázat szervesen kapcsolódik az előző 2F pályázathoz,
ennek a pályázatnak az eszközbeszerzése 2015 májusára tervezhető. Egy probléma
merült fel ezzel kapcsolatban, hogy az Innoconsult Kft a pályázat írója nem építette
bele sikerdíját a végleges költségvetésbe, viszont a szerződésben alá volt írva 4% +
Áfa sikerdíj, amennyiben a beruházás nyer. Erről tudomása szerint folynak az egyeztetések, de erről majd Polgármester Úr tud bővebbet mondani. Jelenleg a pályázat önereje saját erő 14.337.000 Ft illetve a megelőlegezett Áfa 45.661.000 Ft.
Gózan Sándor képviselő megkérdezte, hogy lehetséges-e még beépíteni a szegélymarógépet a géppark kapcsán, melyről már korábban beszéltek.
Betkó József képviselő elmondta, hogy ez már egy lefutott pályázat, kiírásra került az
eszközbeszerzés, tehát már új eszközöket nem tudnak beletenni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy múlt hét szerdán volt a Körös-szögi Kistérség Társulási Tanács ülésén, ahol szóba került ez a sikerdíj. Jelenleg a helyzet változatlan, továbbra is fennáll a sikerdíj kifizetés kötelezettsége. Megoldásként az merült
fel, hogy a kistérség megpróbálja az önerő mértékét csökkenteni, amihez lobbi tevékenységet kell folytatni, ami hosszabb folyamat lesz. Ezt a sikerdíjat a saját erő csökkentésén keresztül tudjuk esetleg visszakapni. Ennek ellenére betervezik a költségvetésbe, amennyiben a testület elfogadja.
Betkó József képviselő kiegészítésként elmondta, a bizottság a 4. döntési javaslat
kivételével elfogadásra javasolja a döntési javaslatokat. A vezető tisztségviselő éves
prémiumával kapcsolatos 4. döntési javaslatról módosító javaslattal élt a bizottság.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy szintén azt a módosító indítványt fogadta
el a Pénzügyi bizottság is.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról. Elsőként a tájékoztató elfogadását kérte a képviselőktől.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázat támogatásáról, a projekt rövid ismertetéséről szóló tájékoztatót megismerte, tudomásul vette.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 2. döntési javaslat a pályázat kapcsán létrejött külön megállapodás módosításáról
szól, kérte a képviselőket erről hozzák meg döntésüket.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KEOP-1.1.1/C/132013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását megismerte, azt jóváhagyja az alábbiak szerint.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban: Pályázó)
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másrészről
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Törzsszám: 725558
Adószám: 15725558-2-04
Képviseli: Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Törzsszám: 347055
Adószám: 15347055-2-04
Képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban együtt: Tagönkormányzatok)
Előzmények
1. A Pályázó a KEOP 1.1.1 kódjelű, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. pályázat benyújtása céljából 2008. január 24. napján megállapodást
kötött a Tagönkormányzatokkal, amelyhez a Szerződő Felek 2008. november 6. napján, valamint 2010. február 26. napján kiegészítést fűztek.
2. Az 1. pontban megjelölt megállapodást a Szerződő Felek a KEOP-1.1.1/C/132013-0043 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges mértékben kívánják módosítani, azzal, hogy a jelen megállapodással nem ellentétes rendelkezések
változatlanul hatályban maradnak.
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3. A Pályázó kijelenti, hogy 2013. január 1. napját követően változatlan tagsággal határozatlan ideig, de legalább a 2. pontban megjelölt pályázat fenntartási időszak végéig tovább működik, ily módon biztosítja a pályázatban vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A megállapodás tárgya
4. A Szerződő Felek a 2. pontban megjelölt pályázat végrehajtása során a Tagönkormányzatok számára lehetővé válik a hulladék szelektív összegyűjtése, ennek elszállítása, továbbá a biohulladék hatékony visszaforgatása, amely elősegíti, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló, hatályos magyar jogszabályokban és EK Irányelvben foglalt célkitűzések teljesüljenek.
A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra
jogosult személy jogai és kötelezettségei
5. A Társulási Tanács Elnökét és alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából 2/3-os
többségi szavazással választja meg határozott időre.
6. Az elnök, az alelnök(ök) megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig áll fenn.
7. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a
Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések
Tanácsa felé. Aláírja a KA/KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.
j. Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet
igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő szervezet azonos
a Projektirodával.
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k. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
A Felek jogai és kötelezettségei
8. A Tagönkormányzatok biztosítják a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az
alábbi felosztás szerint:
Csabacsűd Nagyközség Önkor- 11,411004 %
mányzata
Gyomaendrőd Város Önkormány- 31,008873 %
zata
Kardos Község Önkormányzata 0,605208 %
Kondoros Város Önkormányzata 20,956036 %
Szarvas Város Önkormányzata
36,018878 %
Összesen:
100 %
9. A Pályázó biztosítja a pályázat megvalósításának humán és technikai feltételeit, teljesíti a vonatkozó monitoring-kötelezettségeket, tevékenységéről a Tagönkormányzatoknak a pályázati szabályzat szerint beszámol.
10. Amennyiben a pályázat végrehajtásával megvalósuló beruházás új vagyonelemeket keletkeztet, ezek a Pályázó tulajdonába kerülnek, és a pályázat megvalósítását
szolgálják.
11. A Pályázó megszűnése esetén a beruházással kapcsolatban keletkezett vagyon a
jelen megállapodás 8. pontjában meghatározott arányban oszlik meg a Tagönkormányzatok között. A jelen megállapodásban nem részes Önkormányzatok a beruházással keletkezett vagyonból sem részesülhetnek.
Egyéb rendelkezések
12. Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak kiegészítése, kizárólag a 2. pontban megjelölt pályázat megvalósítását, fenntartását, és a keletkezett vagyon helyzetének rendezését célozza.
13. Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
14. A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása
során kötelesek együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért a
mulasztó felelős.
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15. A felek a közöttük felemerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Települési önkormányzat Képviselő- testülete:
száma:
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat

291/2013 (X.30.)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

133/2013 (X.30.)

Kondoros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

287/2013 (X.31.)

Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

609/2013 (XI.21.)

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 153/2013. (X.15.) számú
határozatával döntött a jelen megállapodás jóváhagyásáról, melynek 1. számú melléklete elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratuknak
mindenben megfelelőt 8 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2015. ……………..

.........................................................................
.........................................................................
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.........................................................................
Kardos Község Önkormányzata

.........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata

.........................................................................
Szarvas Város Önkormányzata

.........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
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1. sz. Melléklet
Üzemeltetési koncepció
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat önkormányzati feladatellátási körébe tartozó feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési
szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
Ennek megfelelően a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit céget bíz meg a
közszolgáltatás ellátásával.
A hulladékgazdálkodási rendszer működésének bemutatása:
A hulladékgazdálkodási rendszer szereplői:
 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzata
 Közszolgáltató (közös nonprofit Kft.)
 Közszolgáltató alvállalkozói (a jelenlegi közszolgáltatók)
 Vegyes, maradék hulladék ártalmatlanítását biztosító (Kbt. szerinti kiválasztással) szolgáltató (A Gyomaendrődi lerakó üzemeltetője)
 Hulladékhasznosítók
·Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Zöld
Hatóság
A szereplők feladata:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás önkormányzatai a Ht. 33. §-ában foglaltak
alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szerveznek. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján biztosítja.
A Ht 35. § alapján a jelenleg hatályos, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletüket az önkormányzatok felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.
A közszolgáltatás ellátására a Társulás megalapítja a Közszolgáltatót. A korábbi közszolgáltatóval kötött szerződéseiket az önkormányzatok felülvizsgálják. A közszolgáltató kiválasztása a Kbt. 9. § (1) k) pontja alapján történik.
A Közszolgáltató (társasági formája: Nonprofit Kft)
A hatályos jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja a
közszolgáltatás ellátását. A rendelkezésére álló, illetve a projekt keretében átadásra
kerülő eszközökkel ellátja a:
 Vegyes, maradék hulladékok gyűjtését
 Anyagában hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését
 Átveszi a biológiailag lebomló zöld (kerti) hulladékokat
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A hasznosítható hulladékokat további előkezelésre és hasznosításra átadja a
megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosítóknak
A vegyes hulladékot a Társulás által - Kbt. szerint kiválasztott - hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítja.
Gondoskodik a közszolgáltatáshoz kapcsolódó összes jogszabályi előírásnak
való megfelelésről.

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyeket – különös tekintettel a közszolgáltatási engedélyre –, minősítést a jogszabályban előírt
határidőre megszerezni és az egyéb adminisztratív kötelezettségeinek (pl. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, céltartalék képzés, közszolgáltatói éves beszámoló
stb.) határidőre eleget tenni, illetve a közszolgáltatási díj megállapításához szükséges
adatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére szolgáltatni. A
szelektív gyűjtési tevékenység eredményeként összegyűjtésre kerülő csomagolóeszköz hulladékok termékdíjas elszámolása tekintetében az OHÜ-vel való szerződés
megkötése.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 3. döntési javaslat a "Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. április 23-ai módosításáról szól, erről kérte a képviselők döntését.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. április 23-ai módosítását az alábbiak szerint.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014. április 23.
1. §
A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete kiegészül egy új 5.
ponttal az alábbiak szerint:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves
prémiuma” kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az
ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek.
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A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa a tárgyban egyhangú döntést hoz.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 4. döntési javaslatot a véleményező bizottságok az alábbiak szerint javasolják módosítani:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának, hogy a Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a
lakossági terhek nem emelkednek. A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa minden tagjának jelenlétében a tárgyban egyhangú döntést hoz.
A Polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának, hogy a Társulási
Megállapodás 4. számú mellékletének 5. pontja az alábbiak szerint
módosuljon:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves
prémiuma” kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az
ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek.
A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa minden tagjának jelenlétében a tárgyban egyhangú döntést
hoz.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy amennyiben prémiumot fizetünk, azt a
nyereségből tesszük, amit fordíthatunk fejlesztésre könnyebbé és élhetőbbé téve a
településen élők napjait. Ez tehát nézőpont kérdése. Egyszerűbb lett volna szerinte
ezt egy célértékhez kötni, és akkor sokkal könnyebb lett volna.
Betkó József egyetért polgármester úr szavaival itt a cél az lett volna, hogy nem legyenek fölösleges prémiumok kiosztva, főleg akkor, amikor még nem is volt befutó
ez a pályázat. A 2F pályázatnál igen keményen próbálták megnehezíteni a prémiumfizetést itt már enyhítettek azon. Az előző álláspontjuk ugyanis az volt, hogy minden
testületnek egyhangú döntést kell hozni.
Az 5. döntési javaslat a pályázati projekt önereje és ÁFA megelőlegezésének jóváhagyásáról szól. A saját erő mértéke 14.337 e Ft, amely tartalmazza sikerdíj mértékét is,
az Áfa összege pedig 45.661 e Ft.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KEOP1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázati projekt önerejét és ÁFA megelőlegezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés (27%)

14 337 e Ft
45 661 e Ft

Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem elbírálása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést. Csikós Anikó Csillagos u. 4. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám
alatti szolgálati bérlakást részére utalja ki. Kérelmét azzal indokolta, hogy a tulajdonában lévő ingatlan értékesítésének folyamata felgyorsult, a lakásból 2015. február 28.
napjával ki kell költözni. Kérelmező a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazásában áll A bérlakás már két alkalommal, határozott időtartamra úgy került
kiutalásra, hogy az intézmények részéről igény nem merült fel.
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A bérlakás 2014. szeptember hónaptól kezdődően üresen áll, ezidáig a Városi Egészségügyi Intézmény részére volt fenntartva, mivel védőnői állásra pályázat került kiírásra. Időközben 2014. december hónaptól kezdődően a Gyomaendrőd, Október 6. ltp.
B/10. szám alatti bérlakás is megüresedett, ez a bérlakás már korábban az intézmény
részére átadásra került, így a Fő úti bérlakásra tovább nem tartanak igényt. Amennyiben a bérlakás nem kerül kiutalásra és üresen áll, úgy nem keletkezik lakbér bevétel
és a fenntartónak a közüzemi szolgáltatók felé alapdíj fizetési kötelezettsége áll fenn.
A bizottság javasolja a lakás kiutalását kérelmező részére a döntési javaslatban szereplő bérleti szerződésben szereplő feltételek mellett.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő u. 45/2.
szám alatti szolgálati bérlakást ……. Gyomaendrőd, …….. szám alatti lakos részére
2015. február 1. napjától kiutalja, mindaddig még nevezett munkaviszonya fennáll, de
maximum 2016. január 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármester urat a bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Születési hely, idő .
Anyja neve:
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és egyéb helyiség
A lakás alapterülete: 59 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: udvar
A közös használatú helyiségek és területek: -118

2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket 2015. február 1. napjától, mindaddig még nevezett munkaviszonya fennáll, de maximum 2016. január 31. napjáig.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 15.390,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett
11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként 15.390, Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért ---,
összesen: 15.390,- Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2015. év február
hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2015. év február hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
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- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen
befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
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- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2015. …………………. Hó …… nap
Bérlő részéről:

Bérbeadó részéről:
…………………….
Csikós Anikó

…………………….
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1/3. alatti bérlakással kapcsolatos kérelem
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a bérlakás bérlője, Seprenyi Mária azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a saját költségén felszereltetett
redőny számlával elismert költségét a bérlakás havi lakbérébe tudja le, számára ez az
összeg kerüljön jóváírásra.
A bérlő és a bérbeadó között, a munka elvégzését megelőzően (a hivatkozott törvényben és a helyi rendeletben előírt) megállapodás nem jött létre, mivel a bérlő előzetesen szándékát nem jelezte a kezelő vagy hivatal felé, ezért a bérlő által elvégeztetett redőny felszerelési költségének (70.000,- Ft) a lakbérbe történő jóváírására nincs
lehetőség. Mindezekre figyelemmel a bizottság a kérelem elutasítását javasolja, azzal,
hogy a bérlő keresse fel a hivatalt és egyeztessen a saját költségén felszerelt redőny
beszámítási mértékére vonatkozóan.
Kérdés, észrevétel hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
kérelem elutasításáról.
A képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……..Gyomaendrőd,……. szám
alatti lakos kérelmét - mely kérelem a bérlakás nyílászáróira, saját költségén felszereltetett redőny, számlával elismert költségének (70.000,- Ft) a lakbérbe történő jóváírására vonatkozott - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 15. § alapján és a lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati
rendelet 21. § és 22. §-ai alapján elutasítja, mivel a bérlő a munka elvégzése előtt azt
előzetesen nem jelentette be a kezelő illetve a bérbeadó felé.
A hivatkozott jogszabályhelyek kimondják:
1993. évi LXXVIII tv.15. §-a:
„A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvégzésének
költségei melyik felet terhelik.”
29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
21. § „A bérbeadó és a bérlő - a kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy amennyiben a bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az rendeltetésszerű állapotban van, a
bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét, felújítását, de annak költségeit a bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi, a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését
követően.”
22. § „A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás
komfortfokozata ez által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának
megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási
munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat
a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére, a megállapodástól
függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven belül, egy öszszegben.”
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Horváth László kérelme
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Horváth László, azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a Polányi Máté utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföldet meg kívánja vásárolni. Az értékbecslés a termőföld becsült forgalmi értékét 870 ezer forint összegben határozta meg.
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A bizottság a termőföld értékesítését javasolja nyílt árverésen, mivel a kérelmező tanyájával közvetlenül szomszédos, így ezzel a döntéssel elősegíthetik egy életképesebb kisgazdaság kialakulását.
Toldi Balázs polgármester a bizottság javaslatára figyelemmel a 2. döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező a város belterületéhez közel, a Polányi Máté utca mellett
lévő 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföld értékesíti nyílt árverésen az alábbi kiírás feltételei mellett.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföldet hirdeti meg értékesítésre nyílt
árverésen az alábbi feltételekkel:
1. Az árverés időpontja: 2015. február 16-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út 124. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja,
4.
Kikiáltási ár, induló licit: 870.000,- Ft.
4.
A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2015. február 16-án de.
9.00-ig – 40.000,-Ft szerződés megkötését, biztosító előleget kell a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni. Az
árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell
az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az
árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján
szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
8. A tulajdonjogot elnyerőnek 8 napon belül szerződést kell kötnie. A
licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sor123

rendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül
neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg
kell megfizetnie.
9. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Öregszőlői lakosok kérelme
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést, amely szerint Az öregszőlői
lakosok képviseletében Mezeiné Krajcsirik Mónika kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy a Gyomaendrőd, Szarvasi út 1. szám alatt lévő élelmiszerüzlet további
működtetéséhez nyújtson segítséget az önkormányzat.
Öregszőlőben jelenleg kettő élelmiszerüzlet működik, a Szarvasi út 1. szám és Kondorosi út 15. szám alatt. A Kondorosi út 15. szám alatti üzletet a kondorosi Gömöri és
Gömöri Kkt. működteti. Az üzletben friss, saját pékségből szállított kenyér és pékáru,
felvágott, tejtermékek, édesség, üdítő ital és alapvető élelmiszerek kaphatók. Az üzlet
a Szarvasi út irányából 1,2 kilométeren belül az Iskola utcán át megközelíthető.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint nem kellene egyértelműen állást
foglalni a kérelem elutasítása mellett, mint ahogy az a döntési javaslatban szerepel.
Bízott abban, hogy ez az üzlet továbbra is működni fog, sikerül azt a tulajdonosnak
eladni, vagy bérbe adni. Amennyiben még sem, úgy javasolja, hogy a testület kísérje
figyelemmel ennek az üzletnek a sorsát, és ha szükséges, úgy a következő bizottsági
ülésen tárgyaljanak róla.
Toldi Balázs polgármester idézett a kérelemből, amely szerint …. „ezúton kérjük Polgármester Urat, hogy segítsen valamilyen megoldást találni az élelmiszerbolt további
működéséhez, a rászoruló és kétségbeesett lakosok megnyugvására. Kérjük továbbá,
hogy amennyiben van lehetőség az élelmiszerbolt működtetésére, úgy a jelenlegi
alkalmazott maradjon az eladó, mivel több éves kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik, valamint a lakosok megbíznak benne.”
A maga részéről biztosította az ottani lakosok részére a segítségét, abban az esetben,
ha a bolt még is bezárna és egy-két hónapon belül nem lesz senki, aki azt tovább
üzemeltetné.
Poharelec László képviselő elmondta, lehet az ilyen jellegű kéréseknek eleget tenni,
de kijelenthető, hogy a városnak van olyan pontja, ahonnan a lakos 1.2 km-en belül a
lakos nem éri el az élelmiszer boltot.
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Lehet esetleg olyan döntést is hozni, hogy minden 1 km-es körön belül lenni kell egy
élelmiszerboltnak. Ezzel akkor az önkormányzatunk átmenne kiskereskedelmi egységek működtetésébe. Ez lenne csak igazán nagy kockázat, amit az önkormányzat nem
igen vállalhatna, mert neki a kötelezően ellátandó feladatok ellátása az elsőszámú
feladata. A nemleges döntéseket is fel kell vállalni, nem kell hitegetni az embereket.
Toldi Balázs polgármester visszakérdezett Képviselő úrra, hol van az leírva a kérelembe, hogy az önkormányzatnak kell üzemeltetni a boltot. Az ott élők segítséget
kérnek a Polgármestertől, a helyi képviselőtől.
Poharelec László képviselő véleménye szerint nem kellene ebbe bele menni, mert
akkor jönnek a többiek is. Húzzanak határt. A maga részéről ki meri mondani azt,
hogy nem.
Toldi Balázs polgármester lezárta a témát, ismertette a döntési javaslatot, amely szerint elutasítják az öregszőlői lakosok képviseletében Mezeiné Krajcsirik Mónika által
benyújtott kérelmet.
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen, 4 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elutasítja az öregszőlői lakosok képviseletében Mezeiné Krajcsirik Mónika által benyújtott kérelmet.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Beszámoló a 2014. évi Szaloncukor Kupáról
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2014. december 6-án, tizenhetedik
alkalommal ismét megrendezésre került a Szaloncukor Kupa a Varga Lajos Sportcsarnokban. A labdarúgó tornán 4 csapat vett részt, akik körmérkőzést vívtak egymással.
A rendezvényen képviselte magát a lengyelországi Pilzno, a romániai Nagyenyed, illetve Lajosmizse, valamint Gyomaendrőd ifjúsági futball csapata is.
A nemzetközi gyermek kispályás labdarúgó tornán a kupákat és az okleveleket az
alábbi kategóriákban vehették át a játékosok és a csapatok:
I. Nagyenyed
II. Pilzno
III. Lajosmizse
IV. Gyomaendrőd
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A legjobb mezőnyjátékos: Gábor Lukács József (Lajosmizse), a legjobb kapus: Patryk
Pietraszewski (Pilzno), és a Gólkirály: Oniga Kristóf lett Nagyenyedről.
A rendezvény lebonyolításának költségeit az előterjesztésben szereplő táblázat foglalja össze.
A Pénzügyi bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. december 6-án megrendezésre került, XVII. Szaloncukor
Kupával kapcsolatos beszámolót.
Határidő: azonnal
24. Napirend
Tájékoztató benyújtott Hungarikum pályázatról
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására
nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja: a települési, tájegységi, megyei értékek
gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése.
Az önkormányzat elkészítette a pályázatot. Mivel a pályázat feltöltésére a korábbiakban volt lehetőség, így a pályázatról ezt a tájékoztatót készítették el, melynek elfogadását javasolja a bizottság a testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a tájékozató elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Hungarikum pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2015. január 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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25. Napirendi pont
Integrált Településfejlesztési Stratégia Partnerségi Terv
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 2015. évben a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002
azonosítójú, Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása tárgyú projekt keretében a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján, Gyomaendrődön is folynak a Stratégia kidolgozásának megalapozó munkái. Ehhez jogszabályi keretet a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet ad, melynek 29. §-a alapján partnerségi egyeztetés kidolgozása és lefolytatása szükséges.
A projekt során - közbeszerzést követően, a Belügyminisztérium megbízásából Gyomaendrődön a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft, mint konzorciumvezető és a Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. mint konzorciumi tag által alkotott ITS DA
Konzorcium felelős a Stratégiai dokumentum kidolgozásért.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Konzorcium által megküldött Partnerségi Terv,
melyben a Tisztelt Testület a partnerségi együttműködés rendszerét ismerheti meg,
mely a jogszabály diktálta megfelelés részletes kidolgozásáról szól.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük a partnerségi tervvel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy fogadják el a tervet.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a 2015. évi Integrált Településfejlesztési Stratégia
kidolgozásához szükséges Partnerségi tervet.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
2015. I. félévi munkaterv
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, egyenlőre az első félévre került összeállításra a
munkaterv, mivel olyan gyorsak a változások, a testületi munka, hogy nehéz azt egész
évre ütemezni.
Amennyiben bárki a felsoroltakon kívül más témát is javasol felvenni a munkatervbe,
úgy annak nincs akadálya, a terv bármikor módosítható.
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Véleményezésre megküldtük a közös hivatalhoz tartozó két település polgármesterének valamint a két kisebbségi önkormányzatnak, ha részükről javaslat érkezik, úgy az
adott témakör felvehető a napirendek közé.
Kérte a képviselőket, ha a második félévre van javaslatuk, mit mikor, hogyan szeretnének megtárgyalni, úgy azt szíveskedjenek Polgármester részére eljuttatni, és azt a
munkaterv összeállításánál figyelembe fogják venni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, a február 26-i ülés tervezett
napirendjei között szerepel, hogy köznevelési intézmények működési jogának átadása az államnak.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a törvény erejénél fogva meghatározásra került, hogy az önkormányzatok mikor hozhatnak ebben ismételten döntést,
ami az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belüli időpont. Ez azt jelenti,
hogy megnyílik az a döntési kötelezettség, amely szerint vagy kívánnak változtatni a
kialakult módszeren, vagy átadják az államnak működtetésre. Az előterjesztésben azt
fogják bemutatni, hogy mennyibe került eddig a működtetés, amely alapján a testület
eldöntheti, hogy él-e ezzel a jogosultságával, vagy nem.
Toldi Balázs polgármester módosító indítványként javasolta, hogy a februári ülésre
készüljön egy előterjesztés a rendezvényeink felülvizsgálatáról, javaslatokkal, amelynek tükrében megpróbálnák a 2015. évi rendezvényeket átstrukturálni, amennyiben
arra szükség van, és a költségvetési kereteket a legoptimálisabb módon kihasználni.
Kérte továbbá, hogy az áprilisi ülésen foglalkozzon a testület a turizmussal, az ehhez
kapcsolható vagyontárgyak működtetésének lehetőségével, hogyan képzelhetjük el a
lélekkel a körösök mentén projekt üzemeltetését, a holtágaink üzemeltetését a Tourinform iroda működését, és egyéb olyan vagyontárgyak működtetését, mely szervesen kapcsolódik a turizmushoz.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak a
módosító indítványról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi I féléves munkaprogramját az alábbiakkal egészíti ki:
Február 26.
-

2015. évi városi rendezvények felülvizsgálata
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Hivatali felelős:
Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Április 30.
-

Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó turisztikai
vagyontárgyak hasznosítása
Hivatali felelős:
Kürtiné Erdősi Klára köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a fenti kiegészítésekkel együtt határozzák meg
az I. féléves munkaprogramot.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2015.( I. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi I féléves
ülésprogramot az alábbiak szerint határozza meg:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAMJA
2015. első félévére
2015. január 29.
- A szociális ellátások szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
I. forduló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
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- Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Debreczeni Zoltánné köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- GYÜSZ-TE elszámolása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
-GYÜSZ-TE 2015. évi támogatási kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető;
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- A 2015. évi közfoglalkoztatási programok
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Gyomaendrőd Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva és Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- Szaloncukor Kupára adott támogatás felhasználásának elszámolása
Hivatali felelős:
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1.) Csikós Anikó ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- KEOP-1.3.0/09-11-20120009 pályázat önerejének 2015. évi átcsoportosítása
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázat
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
- 2015. évi Alapokra pályázat kiírása
Hivatali felelős:
1.) Csikós Anikó ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója
Hivatali felelős:
1.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Bérlő kijelölésről döntés
Hivatali felelős:
1.) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
-Integrált Településfejlesztési Stratégiai Terv
Hivatali felelős:
1.) Nyíri Szmolár Eszter
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Február 12.
-2015. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
- Valamennyi bizottság
Február 26.
- A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági,) támogatásban részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Csikós Anikó ügyintéző
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2015. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2015. évi rendezvények támogatására
Felelős:
1.) Toldi Balázs polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
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1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-A Közművelődési - Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2015. évi közművelődési programtervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1. )Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
-2015-ben pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározás, gazdasági program felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1.) Valamennyi bizottság
- Központi orvosi ügyelet működésének áttekintése (szerződés felülvizsgálata,
finanszírozás áttekintése)
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár beszámolója a 2014-as évről, 2015. évi munkaterv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
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1.) Valamennyi bizottság
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
2.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
-Települési szociális rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
-Rendelet alkotás az igazgatási szünetről
Hivatali felelős:
1.) dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
-Önkormányzati gazdasági társaságok átalakításáról szóló koncepció
Hivatali felelős:
1.) Toldi Balázs polgármester
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
-Köznevelési intézmények működtetési jogának átadása az államnak
Hivatali felelős:
1.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
-2015. évi városi rendezvények felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.)Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
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Március 26.
- 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2014. évi közbeszerzési tervről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Nyíris Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
-Utasítás keretében ellátásra kerülő területek 2015. évi feladat ellátási tervének
elfogadása, beszámoló a 2014. évi utasításokban foglaltak végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről. 2015-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése, benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.)Szociális szövetkezet elnöke, projekt koordinátor
2.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-2015.évi út és járda karbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
- 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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- Települési értéktár bizottság munkájáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Projekt menedzser
2.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
2.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója a 2014-es költségvetési évben
végzett feladatellátásról
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Beszámoló az 1. számú fogorvosi körzet működtetése érdekében megtett intézkedésekről
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, hulladéklerakóval kapcsolatos peres ügyekről tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2015. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Csikós Anikó köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Kábítószer ellenes fórum létrehozása, szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása
Hivatali felelős:
1.) dr. Csorba Csaba jegyző; Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Úszásoktatás támogatás 2015. évben
Hiv fel: Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrőd Város Biztonságáért Elismerő Oklevelek adományozása
Hiv fel: Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Április 30.
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2015. évi üzleti terv elfogadása, prémium feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2015. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Osztályvezetők, aljegyző, jegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Felelős:
1.) Kovácsné Rácz Júlianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- 2013. évi L. tv.-ben meghatározott önkormányzati feladatok teljesítéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

138

- Átfogó értékelés a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Kis Éva köztisztviselő
3.) Pál Jánosné családsegítő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Nyíri Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
Valamennyi bizottság
- Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló a a kötvény és egyéb forrás befektetéséből származó bevétel
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Gyomaendrőd város Közszolgáltatásáért Elismerő Oklevél adományozása
Hiv. fel.: Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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-Gyomaendrőd város Sportjáért Elismerő Oklevél adományozása
Hiv. fel.: Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Gyomaendrőd város Nevelésügyéért Elismerő Oklevél adományozása
Hiv. fel.: Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó turisztikai vagyontárgyak hasznosítása
Hivatali felelős:
1.)Kürtiné Erdősi Klára köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Május 30.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2014. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) dr. Frankó Károly kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Önkormányzattól megbízással rendelkezők beszámolója a feladat teljesítéséről, valamint a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Szolgáltatás szervezési koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról komplex (pénzügyi, műszaki megvalósulásról) projekt lezáró beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
2.) Projekt menedzser
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Június 27.
- A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató az oktatási vagyon működtetésére vonatkozó utasítás végrehajtásáról
Felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
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1.)Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és
járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló az önkormányzat által benyújtott folyamatban lévő pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Kürtiné Erdősi Klári irodavezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
- Lakáskoncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
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Hivatali felelős:
1.)Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi bizottság
-Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról komplex (pénzügyi, műszaki megvalósulásról) projekt lezáró beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
2.) Projekt menedzser
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Július: Szünet
Határidő: azonnal
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mint a Zöldpark
Kft. felügyelő bizottságának tagja megbízást kapott a Városi Sportcsarnok állapotának és az ott lévő berendezések, gépek megtekintésére. A bejárás során megállapítást
nyert, hogy a padlótisztító gép használata során 15 percenként lekapcsolja az érintésvédelmi relét, így valószínűsíthető, hogy zárlatos a motorja. Illetve a gép vékony kereke erősen rongálja az új padlóborítást, belesüllyed. Kérte a Zöldpark Kft. vezetését,
hogy nézzen körül, milyen kínálat van a piacon ilyen gépeket illetően, amelye megfelel a követelményeknek, milyen áron. A felmérés eredményének ismeretében tegyen
javaslatot a testület felé egy új gép vásárlására.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök elmondta, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a lakosok megkapták a zsákokat és egy tájékoztatót a gyűjtési időpontokról, viszont az nincs rajta, hogy mit lehet tenni a zsákokba. Jó lenne a lakosság számára ezt elérhető helyre kitenni, ahol el tudják olvasni – ingyenes Gyomaendrődi Hírmondóba, a város honlapjára, stb.
A rendezvényekre visszatérve elmondta, hogy az önkormányzat és a GYÜSZ-TE között
van egy hatályos megállapodás, ami tartalmazza, hogy 4 millió Ft-ot ad a rendezvényekre, és 4 millió Ft-ot a TDM működésére.
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Emlékezte szerint ezt a megállapodást minden év december 31-ig felül kell vizsgálni,
és megváltoztatni azt követő év júniusában lehet. A mai ülésen hozott döntésével
azonban a testület felrúgta ezt a megállapodást, mi lesz ennek a következménye? A
GYÜSZ-TE ugyanis elkezdte a rendezvény szervezését, lekötötte a műsoradókat a Sajt
és Túró fesztiválra, aminek anyagi vonzata van. Hogy lehet ezt majd jogilag helyre
tenni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismételten a köztemetők állapotára hívta fel
az illetékesek figyelmét. Olyan állapotban vannak a temetőink, ami mostmár szégyen
a testületre. Kérte, hogy a költségvetésbe tervezzék be a temetők használhatóvá tételét, hogy a szolgáltatás minősége feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, ugyanis
jelenleg minősíthetetlenek az állapotok. A lakosság teljes joggal van felháborodva.
Valamit most már tenni kell, mert láthatjuk, hogy pályázati lehetőség nincs rá, nekünk
kell megoldani.
Poharelec László képviselő megerősítette a fentieket, de nem csak a temetőkben
okoz gondot a víz, hanem a város több pontján, például a Fő úton van olyan szakasz,
ahol a járda teljes szélességében megáll a víz. Kezdeményezte, hogy egy-egy esős
időszak után akár a testület egy tagja egy hivatali ügyintézővel járja végig a várost és
írja össze, mely szakaszokon, hol áll meg a víz. A közmunkások így hatékonyabban
tudnák elvezetni a vizet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta a KEOP ivóvízminőség javító
program pályázathoz kapcsolódóan a Vásártéri ltp-en megkezdődtek a munkálatok,
aminek következtében a környék járhatatlan. Kérte, hogy a munkálatok végeztével a
környék rehabilitációját minél hamarabb kezdjék meg, figyelve arra, hogy a járdalapok a helyükre kerüljenek.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, a helyreállítás a kivitelező feladata,
a munkaterületet úgy kell visszaállítania, ahogyan megkapta. Az önkormányzat feladata, hogy úgy vegye át a területet, ahogyan átadta. A jövő héten fog találkozni a
kivitelező ügyvezetőjével, akivel ezeket a problémákat meg fogja beszélni, és orvosolni tudják.
A köztemetők mindig is problémát jelentettek. Még az előző ciklus legelején volt ez
téma, azóta sem, azon kívül, hogy kerítsük körbe, ami azonban nem oldotta volna
meg a víznek a problémáját. Erre a szolgáltatót kellene felkérni, hogy tegyen javaslatot a probléma hosszú távú megoldására, annak költségvonzatára.
Poharelec László képviselő kérte, hogy a helyreállításra tényleg komolyan figyeljenek
oda, mert volt már rá példa a 7 sz. választókerületben végzett beruházás után nem
akarta a kivitelező a helyreállítást elvégezni, majd miután sok emberrel sikerült összevesznie valamennyire megcsinálták, de nem teljesen, úgy ahogyan kellett volna.

144

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, hogy a Gyomaszolg Kft-nek az
egyetlen nyereséges tevékenysége a temetők kezelése, ezért nagyon kíváncsi lenne
arra, hogy ebből a nyereségből mennyit fordított vissza a temetők rendbetételére.
Vaszkó Katalin helyi lakos örömmel és köszönettel vette Pardi úrtól kapott levelet,
melyben arról tájékoztatta, hogy a Gyomai közúti hídon valószínűleg meg fog valósulni a közvilágítás.
A lakosok közül többen kíváncsiak arra, hogy vissza lett-e már fizetve az a 6 millió Ft
kamatmentes kölcsön, amit egy képviselőnek megszavazott a régi testület.
Szeretnék továbbá, ha valaki felkutatná a régi kenyérgyári irodaépület tulajdonosát,
esetleg lehetne azt az épületet valamire hasznosítani, nyugdíjasklub, stb.
A Vásártéri lakótelepen élők remélik, hogy folytatódik újabb padoknak a kihelyezése,
ami elkezdődött a választási kampány idején.
Évekkel ezelőtt a volt Győzelem Tsz és a Háziipari Szövetkezet volt dolgozói 238 fő
kisemmizett írta alá azt az aláírás gyűjtő ívet, amit elküldtek a szövetségnek az üzletrészük fénymásolatával együtt, de a mai napig nem kaptak rá választ. Ezek az emberek nem lettek kárpótolva, a privatizáció által meggazdagodottak pedig itt élnek a
településen. Jó lenne, ha az illetékesek újra elő vennék ezt a kérdést és végre ezek a
kisemmizett emberek kárpótolva lennének.
Németh József helyi lakos elmondta, hogy két hónappal ezelőtt volt itt a testületi
ülésen, amikor az ifjúsági lakótelep 13. épülete előtti két megcsúfult csavarfűzfa eltávolítását kérte. Kérdése, hogy történt-e ez ügyben valami döntés, intézkedés. Nem a
fák irtása mellett van, de jó lenne, ha szép gondozott fák díszítenék városunkat.
Elmondta még, hogy a lakótelepen lelakatolt rács védi a szemeteskukákat, melynek
kulcsa eddig a kukásautó személyzete kezelt, ők nyitották-zárták a rácsot. A legutóbbi
alkalomkor azonban visszaadták a kulcsot, azzal, hogy ők tovább nem tudnak ezzel
foglalkozni, a kukákat az ürítés napján ki kell tenni az út mellé. Ha ez így marad, akkor
azzal balesetet is előidéznek, mert az autók felborítják a kukákat, másodsorban, meg
ellopják azokat. Kérdése, hogy ki hozta ezt a rendelkezést.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, nincs tudomása ilyen rendezésről,
valószínű a szolgáltatóval lehetett egy ilyen egyezményes megállapodás. Kérte, hogy
keresse fel a Gyomaközszolg Kft-t és ott egyeztessen.
Pardi László osztályvezető a fákkal kapcsolatban válaszolva elmondta, az elmúlt hónapokban megtörtént a településen veszélyes és kiszáradt fáknak az összeírása. A
veszélyes és nagyméretű fák kivágására megkötötték a szerződést egy vállalkozóval, a
kisebb méretű fákat pedig a közmunka program keretében fogják kivágni. Az említett
két fa kivágására is hamarosan sor kerül, azokat tavasszal fogják pótolni.
Kérése volt a képviselők felé, hogy a márciusi ülésig a 2015. évi útfelújítási koncepcióhoz tegyék meg javaslataikat.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a Csókási zugban megoldódott-e az ott lévő védett fának a sorsa. Egy éve jelezte az osztály felé, az ügyintéző
volt is kint felmérte, a fa gyökere felnyomta a járdát, gallyazni kellene.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, kb. három hete elvégezték a munkát.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és a képviselő testületi ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Betkó József
hitelesítő
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