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342. oldal

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző, aljegyző
urakat. Köszöntötte Dr. Smiri Sándort a járási hivatal hivatalvezető helyettesét, Dr.
Szendrei Évát a helyi választási bizottság elnökét, az intézmények vezetőit, ügyvezetőket, osztályvezetőket és az érdeklődőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van. Hornok Ernő lemondása miatt megüresedett képviselői helyre az 5. sz. egyéni választókerületben 2015. március 1. napján
tartott időközi önkormányzati választáson Vasas György Péter került megválasztásra,
így a képviselő-testület teljes létszámmal működik.
Felkérte Dr. Szendrei Éva elnököt, hogy adjon tájékoztatót az időközi választás eredményéről, majd ezt követően Vasas György Péter eskütételére kerül sor.
Dr. Szendrei Éva elnök elmondta, 2014-es általános önkormányzati választáson az 5.
egyéni választókerületben megválasztott Hornok Ernő 2014. november 10-én a Képviselő-testülethez intézett levélben jelentette be képviselői megbízatásáról történő
lemondását. A lemondó levelet személyesen nyújtotta át Toldi Balázs polgármesternek 2014. november 10-én.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a lemondással. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény pedig azt mondja ki, hogy
ha az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik, akkor időközi választást kell kitűzni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a települési önkormányzati képviselő időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni úgy,
hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. A törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait az időközi választásra a
választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.
Az időközi választás kitűzésénél a Helyi Választási Bizottság figyelemmel volt arra,
hogy egyrészt viszonylag rövid időn belül legyen betöltve a mandátum, de kellő idő is
rendelkezésre álljon a leendő jelölő szervezeteknek, független jelölteknek. Másrészt a
választás napja ne essen közel ünnepnaphoz, illetve a választási eljárás meghatározó
eseményei ne essenek egybe a tavaszi ünnepekkel. A választási naptár eljárási határidőit vizsgálva a legalkalmasabb időpontnak a tavasz első hétvégéje tűnt, így a HVB
az időközi választást 2015. március 1-ére tűzte ki.
A kitűzést követően a Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat,
jelölő szervezeteket és az érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről.
Január második hetén valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és
ajánló szelvényeket. A HVI felvette a kapcsolatot az érintett választási szervekkel, folyamatosan és részletesen tájékoztatatta a közvéleményt a választási tudnivalókról és
gondoskodott a választás minden jogi, technikai és dologi feltételéről.
A Helyi Választási Bizottság a jelölő szervezetek és jelöltek nyilvántartásba vétele
ügyében hat alkalommal ülésezett. Az üléseken összesen hat jelölő szervezet négy
jelöltjét vette nyilvántartásba. A jelölt nyilvántartásba vételről szóló döntések jogerőre
emelkedését követően a Nemzeti Választási Iroda elkészítette a szavazólapokat, amelyeknek nyomtathatóságáról a HVB február 11-i ülésén elfogadó záradékot adott ki.
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Ezt követően megtörtént a Szavazatszámláló Bizottságok jogi felkészítése és esküt
tettek a jelöltek által bizottságokba delegált tagok is.
A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alaptörvény és a választásra
vonatkozó törvényeket betartva jártak el, panaszra és kifogásra nem került sor.
Március 1-ére a szavazókörök és a választási szervek rendben és felkészülten várták a
választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai feltételek biztosításával a
szavazás törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. A szavazás rendben és
nyugodtan zajlott, rendkívüli esemény nem fordult elő.
Az urnák felbontását követően a HVI által kifejlesztett helyi internetes tájékoztató
rendszernek köszönhetően a képviselő választás végeredményéről már 19 óra után
nem sokkal értesülhettek az érdeklődők.
Az 5. egyéni választókerületben az 1.353 választójogosultnak a 34,22%-a (463 fő) járult az urnákhoz.
A szavazás eredménye:
Katona Tamás
DK-MSZP
42 szavazat (9,11%)
Vasas György Péter
Körösök Vidékéért Egyesület
229 szavazat (49,67%)
Arnóczi István János JOBBIK
41 szavazat (8,89%)
Vaszkó Piroska
FIDESZ-KDNP
149 szavazat (32,32%)
A választás végeredménye:
Megválasztott képviselő: Vasas György Péter a Körösök Vidékéért Egyesület jelöltje
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyve alapján kimondta, hogy az időközi egyéni választókerületi képviselő választás Gyomaendrődön érvényes és eredményes lett. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn belül kifogást vagy fellebbezést az eredményt megállapító határozat ellen nem nyújtottak be,
ezért a választás eredménye jogerőssé vált.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott képviselőnek. Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek az időközi önkormányzati választás szakszerű, törvényes és zökkenőmentes lebonyolításában.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd felkérte Vasas György
Péter megválasztott képviselőt, hogy a képviselő-testült előtt tegye le az esküt.
Kérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondja Toldi Balázs polgármester.
„Én, Vasas György Péter 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)
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Isten engem úgy segéljen!”
Toldi Balázs polgármester gratulált képviselő úrnak és átnyújtotta részére a megbízólevelet és felkérte az esküokmány aláírására.
A jegyzőkönyv hitelesítőknek Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert és a Nagyné
Perjési Anikó képviselőt javasolta kijelölni.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Lehóczkiné Timár Irén és Nagyné Perjési
Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjére tett javaslatot. Az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest további 3 plusz napirend került kiküldésre, illetve a 8. és a 20. napirendhez kiegészítő
melléklet. Ennek megfelelően 40 napirend kerülne megtárgyalásra, továbbá az Mötv.
46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján a Gyomaendrőd Város Biztonságáért Elismerő
Oklevél adományozása tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel esetleg más javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
2. IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló
3. 2015. évi közmunkaprogram ismertetése
4. Helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásának kezdeményezése
5. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
6. Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás
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7. Gyepmesteri telep és állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata
8. Start Szociális Szövetkezet működése
9. DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetése
10. Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója
11. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2015. évi üzleti terv a jóváhagyása
12. "Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló
13. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló
26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
14. A közterületek használatának rendjét és a köztisztaságot szabályozó rendelet módosítása
15. Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
16. Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi egységes szabadságolásának engedélyezése
17. Az 1. számú fogorvosi körzet további működtetése
18. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda feladatellátása 2015. szeptember 1. napjától
19. Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
alapító okiratának módosítás
20. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
21. Úszásoktatás támogatása 2015. évben
22. Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme
23. 2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok
elbírálása
24. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)
25. XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése
26. 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
27. 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a
2014. évi közbeszerzési tervről beszámoló
28. Földgáz közbeszerzési eljárásra Bíráló Bizottság létrehozása
29. Sportcsarnok eszközbeszerzés
30. 2015. évi útfelújítás
31. Vasútállomás előtti területek felújítása
32. 2015. évi vízterhelési díj
33. Belvíz III. utómunkálatok
34. Lemondás alpolgármesteri költségtérítésről
35. Közérdekű bejelentés kivizsgálása
36. Fülöp István és Vasas György Péter képviselők bizottsági tagsága
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37. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szülői
Szervezetének kérelme a Százszorszép tagintézménybe óvodai
kültéri játékok telepítésének és engedélyeztetésére
38. Lehóczkiné Timár Irén meghatalmazása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában való képviseletre
39. Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
40. Bejelentések
Határidő: azonnal
Az 1. napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte, van-e
kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a beszámolót egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
286/2014.(V.
29.);
348/2014.(VI.26.);
395/2014.(VIII.28.);
408/2014.(VIII.28.);
492/2014.(X.23.);
535/2014.(XI.27.);
551/2014.(XI.27.);
552/2014.(XI.27.);
593/2014.(XII.18.);
595/2014.(XII.18.);
610/2014.(XII.18.);
625/2014.(XII.18.);
626/2014.(XII.18.);
637/2014.(XII.
18.);
642/2014.(XII.18.);
643/2014.(XII.18.); 24/2015.(I.29.); 33/2015.(I.29.); 34/2015.(I.29.);
35/2015.(I.29.),
36/2015.(I.29.);
37/2015.(I.29.);
38/2015.(I.29.);
39/2015.(I.29.); 44/2015.(I.29.); 45/2015.(I. 29.); 46/2015.(I.29.);
47/2015.(I.29.); 48/2015.(I.29.); 49/2015.(I.29.);
53/2015.(I.29.);
65/2015.(II.12.); 66/2015.(II.12.); 67/2015.(II.12.); 71/2015.(II.25.);
76/2015.(II.25.); 90/2015.(II.25.), 104/2015.(II.25.); 106/2015.(II.25.),
107/2015.(II.25.); 108/2015.(II.25.), 110/2015.(II.25.); 114/2015.(II.25.);
115/2015.(II.25.); Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Március 5. és 6.
napján volt szabadságon, illetve március 27. napján szeretne egy nap szabadságot
letölteni. Kérte a képviselőket fogadják el a beszámolóját, illetve érintettség miatt zárja ki a szavazásból. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A szabadság alakulásáról szóló beszámolót a képviselő-testület egyhangú, 11 igen
szavazattal tudomásul vette – Toldi Balázs polgármester nem szavazott – és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2015. március 5. és 6. napján 2 nap szabadságot töltött le, illetve 2015. március 27. napján 1
nap szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a telep korszerűsítése 2012. április
10-én kezdődött. A beruházás összköltsége 849.329.620 Ft, ebből az önerő
59.803.585 Ft. A szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója, ami 48 db pontszerű hálózati hiba kijavítását foglalta magába 2014. március 31-én fejeződött be. Jelenleg a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése folyik, melynek befejezése 2015. május 26-ára
várható. Most éppen a próbaüzem és a kiszolgáló épületek felújítása folyik, mely
munkálatokat a képviselő-testület tagjai ma délelőtt meg is tekintettek.
A beszámolót a bizottság megtárgyalta és annak tudomásul vételét javasolja.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, személye is részt vett a délelőtti bejáráson, és amit észrevételezett, hogy az eredeti régi műtárgyak ott vannak a telep közepén, körbevéve az új műtárgyakkal használaton kívül, melyeknek semmilyen funkciója
nincs és nem is lesz, így azok kicsit csúfítják a telepet.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt a polgármester felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített
beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.Napirendi pont
IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, egy részletes beszámolót olvashattak az előterjesztés mellékleteként a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által működtetett IKSZT épület üzemeltetéséről, működtetéséről. Köszönet azért a sokrétű,
magas szintű szakmai munkáért, amit az ott dolgozók végeznek, segítve az öregszőlői
gyerekek és lakosok szabadidejének hasznos eltöltését.
A Pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által készített, az öregszőlői
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3.Napirendi pont
2015. évi közmunkaprogram ismertetése
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közmunkaprogram jelenlegi létszáma 275
fő. A tervek a 2015. márciusi indítással tervezett kistérségi startmunka programok 5
programelemére - mezőgazdaság, belvíz, földút és illegális szemétlerakó, helyi sajátosság, közút – készültek. A programelemeket a Belügyminisztérium mintaprogramként fogadta el. Valamennyi programelem 2015.03.02. és 2016.02.29. közötti időszakra vonatkozik. A belvíz mintaprogram keretében történt meg az elmúlt időszakban az
elhagyatott temetők rendbe tétele, takarítási munkálatai. Itt felmerült egy temető regiszternek az igénye a lakosság részéről. Azokat a lakosokat, akik ezzel kapcsolatban
személyét megkeresték, azokat Szonda Istvánhoz irányította, aki jó kapcsolatot ápol
valamennyi egyház vezetőjével. Ha ezek a regiszterek megvannak, akkor könnyen
közkincsé tehetők, viszont ha nincsenek akkor nagy munka lesz azok előállítása.
Földút és illegális hulladék mintaprogram keretében az illegális hulladéklerakók felszámolása történik meg, és ebben a programban a kevésbé járható földutak elegyengetésére, tárcsázására, hengerezésére, valamint az utak széleinek cserjézésére is sor
kerül.
A mezőgazdasági mintaprogram állattenyésztésből, növénytermesztésből, ezen belül
szántóföldi növénytermesztésből, gyümölcstermesztésből illetve virágkertészetből áll.
Helyi sajátosságon alapuló mintaprogramban asztalosműhely fejlesztés lesz – kültéri
bútorok, hirdetőtáblák felújítása, új bútorok készítésére kerül sor. A piacokon fedett
elárusító asztalok épülhetnek, de a végcél továbbra is a csarnokok építése lenne pályázat keretében. Illetve ezen programon belül seprűkötésre is sor kerül, és egy régi
igény megvalósítása is megtörténik a MÁV állomáson egy őrzött, fedett kerékpártároló kialakítása.
A belterületi közúthálózat javítási mintaprogram egy új programelem, a városban
2015-ben először veszi kezdetét, az utcai járdák leromlott állapotára való tekintettel
több brigád lett létrehozva. Új parkolók építésére, és szegélykövezésére is sor kerül
majd.
A mintaprogramok 2015 évi bérköltsége 228.518.496 Ft, a 2016 évi pedig több mint
76 millió Ft-ot tesz ki.
A Városfenntartó bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a tájékoztató
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi közmunkaprogramjáról szóló tájékoztatót.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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4.Napirendi pont
Helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásának kezdeményezése
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária elmondta, az országgyűlés nemzeti drogellenes stratégiáról szóló határozata értelmében szükség van arra, hogy kábítószerügyi egyeztető fórumokat hozzanak létre a helyi közösségek. Ennek a határozatnak az egyik fő célkitűzése az, hogy minden járásban működjön helyi kábítószer egyeztető fórum, melynek
tagjai a kormányhivatalok, a helyi önkormányzatok, az egyházi és civil szereplők, köznevelési intézmények, egészségügyi és szociális ellátó intézmények, illetve a bűnmegelőzési szervezetek is részt vehetnek ebben a programban. A térségünk közelében
levő településeken már 2001 óta működnek ilyen típusú szervezetek. A mi térségünkben az elmúlt évben kezdődött el ennek a fórumnak a létrehozása, melynek feladata
az lesz, hogy koordinálja azokat a tevékenységeket, melyek a kábítószer probléma
visszaszorítására irányulnak.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és annak a döntési javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízva a helyi
közösségek széleskörű részvételében, az eredményes drogprevenciós
tevékenység érdekében kezdeményezi a Gyomaendrőd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának megalakítását. A Fórum létrejöttéhez,
működéséhez az alábbi intézmények, szervezetek együttműködését
kéri:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium,
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola,
Térségi Szociális Gondozási Központ,
Városi Egészségügyi Intézmény,
Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala,
Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs,
Gyomaendrőd Polgárőr Egyesület.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Toldi Balázs polgármestert, hogy a Gyomaendrőd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítása céljából gondoskodjon a felkért
intézmények és szervezetek összehívásáról, az alakuló ülés megtartásáról.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5.Napirendi pont
Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A képviselő-testület 2013-ban hozta létre a települési értéktár albizottságot, döntött a
bizottság szervezeti és működési szabályzatáról és a bizottság tagjairól. A Települési
Értéktárba 2014. évben a Gyomán kitenyésztett Magyar Autósex tyúkgalamb került
felvételre, melyet a megyei értéktárba való bekerülésre is felterjesztette az albizottság. Ebben az évben több olyan helyi érték is bekerült az értéktárban, melyek Gyomaendrődhöz kapcsolódnak. Ilyen a Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál, Papp Zsigmond hagyaték, Kállai Ferenc hagyaték, az Endrődi csizmadia és cipészhagyományok,
Szent Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség, Endrőd népi vallási és népszokásai. Az albizottság javasolja, hogy a felsoroltak közül a Kállai hagyaték, az endrődi
csizmadia és cipészhagyományok, valamint a Szent Antal kenyérsütőház épített kulturális örökség értékek a megyei értéktárba is kerüljenek be.
Az önkormányzat pályázatot is nyújtott be az értéktár létrehozására a helyi értékek
megismertetésére, de annak elbírálásáról még nincs tudomásunk.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megköszönte az ismertetést, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság beszámolóját.
Határidő: azonnal
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6.Napirendi pont
Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a katasztrófavédelmi referens Varjú Róbert a
helyettesítésekkel pedig Enyedi László van megbízva. A referens a polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni
védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ez felkészülési, védekezési és helyreállítási időszakra osztható. 2014-ben is megtörtént a város
katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba történő sorolása,
melyet évente felül kell vizsgálni. A kockázatelemzés és értékesítés eredményeként a
város I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel -és árvíz
veszélyeztetettség miatt. 2014 év egyik feladata volt a Gyomaendrőd Város Start
munka mintaprogram keretében foglalkoztatott állampolgárok árvíz elleni védekezésre való felkészítése. Ezen a gyakorlati felkészítésen 212 fő vett részt.
A Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a tájékoztatást.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja
a katasztrófavédelmi referens munkájáról szóló tájékoztatót.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
7.Napirendi pont
Gyepmesteri telep és állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló
telep működésének felülvizsgálata
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a telepet jelenleg a Gyomaközszolg Kft működteti, melyet ha a legegyszerűbb formában is akarjuk üzemeltetni fel kell újítani, és
a hatóságokkal le kell engedélyeztetni. Az állati hulladék átvevő telephelye felújítási
terve az alábbi munkanemeket tartalmazza:
 Mosható és „csurgalék víz” összegyűjtésére alkalmas betonburkolat kialakítása,
udvaron és tároló épületben, szennyvíz aknával;


Fúrt kút, házi vízmű kialakítása, engedélyezési eljárással, aknával.



Szociális épület karbantartási, festési munkái;
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Kerítés építése, meglévő kerítés felújítása;



Bekötő út javítása, kátyúzása;



Temperált hőmérsékletű tárolóépület kialakítása

Ezek a munkák várhatóan még el is készülnek az idén május 31-ig. Miután a hulladék
átvevő hely működése biztosítottá válik és megfelelően elkülönül a gyepmesteri teleptől megfelelő távolságra, szükséges megkezdeni a gyepmesteri telep jelenlegi körülményeinek a felülvizsgálatát. A telepet körül kell keríteni, a zártságát folyamatosan
fenn kell tartani. A telep nyitvatartását, a gyepmester elérhetőségét ki kell függeszteni. Az állatok tartására szolgáló ketreceket úgy kell kialakítani, hogy az állatok zavartalanul pihenhessenek. Könnyen mosható, fertőtleníthető padozat kialakítása szükséges
ezért el kell látni nagynyomású fertőtlenítő géppel is. El kell látni a rendelkezésre álló
közművekkel, szennyvízaknát kell kialakítani, fekete-fehér öltözőt. Az állatok befogásához megfelelő felszerelést és gépjárművet kell biztosítani. A befogott kutyákat a
gyepmesteri telepen 15 napig kötelező tartani.
A Városfenntartó bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a gyepmesteri telep és állati eredetű hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálatáról szóló beszámolót.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8.Napirendi pont
Start Szociális Szövetkezet működése
Betkó József bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Start Szociális Szövetkezet önkormányzati segítség nélkül nem tud fennmaradni. A
szociális szövetkezeteknek a kormányzat a jövőben jelentős szerepet szán, több támogatásra pályázhat. Funkciója, hogy a közfoglalkoztatásból kivezető utat kínáljon, a
dolgozni akarok számára. Az eltelt időszak világossá tette, hogy a tagság önkormányzati segítség nélkül nem tudja rendezni a problémáit. A szövetkezet a már elnyert,
jelenleg futó pályázatokat nem képes befejezni.
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A bizottsági üléseket követően megvizsgálásra került, hogy milyen eszköz igénybevételével lehet a munkavégzést olyan szintre fejleszteni, hogy az abból származó bevétel biztosítsa a szövetkezet megmaradását és lehetőséget teremtsen arra, hogy a jövőben pályázatokon is részt vehessen, további tevékenységeket végezzen. A javaslat
lényege, hogy a legyártandó anyagok kerüljenek megvásárlásra és a járda illetve a
parkoló építési programokba kerüljön beépítésre. A 2015. évi költségvetés készítése
és a 2015. évi közmunka programelemek tervezése során a képviselő-testület több
olyan célt is kitűzött maga elé, melyek megvalósítása során a szövetkezet tisztességes
árbevételhez juthat és az együttműködés költséghatékony lehet az önkormányzat
számára is. Ezek a célok: öregszőlői úthálózat fejlesztése, járdaépítés, javítás, meglévő
parkolók felújítása, és újak építése, gyümölcsös kertek kialakítása.
Az öregszőlői úthálózat fejlesztése esetében a szövetkezet tevékenységét figyelembe
véve merült fel a Kondoroson számos helyen korábban elkészített példa, mely megoldást jelenthet a problémára. Ott a földes utcák lakói az önkormányzattal összefogva
járdalapokból sávokat alakítottak ki, melyen egy személyautó elfér. Esetünkben ez
úgy lenne megvalósítható, hogy a meglévő járdaburkolatok mellé egy sor 40*40-es
járdalap sort és ennek szélétől kb. 2 m-re egy újabb járdalap sort fektetnének le. Ezzel
megszélesítenék a járdát is és a gépjármű forgalom is tudná ezt használni. Ez a megoldás azokban az utcákban alkalmazható, ahol kizárólag személygépjármű forgalom
zajlik. A 40*40-es járdalap bruttó ára 200 Ft/db. Ez által 4.5 km utat tudnának fejleszteni így Öregszőlőben. A beépítési munkálatokat közmunkaprogram keretein belül el
lehet végezni, így munkadíj nem keletkezik, azonban a beépítésnek vannak járulékos
költségei, mint például homok vagy sóder ágyazat, melynek finanszírozását más forrásból kell megoldani. Ezek becsült költsége bruttó 1 millió Ft, melyből 910 e Ft amennyiben a képviselő-testület a 30. napirendi pontot az előterjesztés szerint megszavazza - a 2015 évi útépítési és útjavítási beruházás előkészítése során képzett tartalékból finanszírozható.
A 2015 évi közmunka programelemei között szerepel járda és parkoló felújítás is
melyhez a Belügyminisztérium biztosítja a nyersanyagot (sódert, cementet). Felmerült
az igény arra, hogy a város frekventáltabb területein a mostani aszfalt vagy monolit
beton burkolat helyett a szövetkezet által gyártott 10*20 cm-es térkövet használjanak
fel. Mivel a közmunka program keretén belül 225 m3 sóder és 675 q cement támogatottan megvásárolható, így a térkőgyártás során a szövetkezettől csak a munkadíjat
kellene megvásárolnunk. A szövetkezettől kapott ajánlat alapján bruttó 1500 Ft/m2
áron a térkő legyártását elvállalják, melyek járdajavításra, járdaépítésre, parkoló építésre használhatóak. A térkő legyártása és a lerakáshoz szükséges egyéb anyagok a
költségvetésben elkülönített 6 millió Ft terhére biztosítható.
A szövetkezetben már korábban legyártásra került 200 m2 10*20-as térkő, valamint
1100 db 40*40-es járdalap. Ezek felhasználása a közeljövőben megvalósítható lenne a
település több pontján szükségessé váló parkoló építés során. A maga részéről a legfontosabbnak az endrődi Posta előtti parkolót tartaná, de ugyan így fontos a gyomai
posta előtt, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, a Kis Bálint Általános Iskola előtt is,
valamint az Árpád út- Fő út kereszteződésében. Ha ezeket az anyagokat az önkormányzat megvásárolja, akkor a közfoglalkoztatáson belül ezek beépítése megoldható,
kizárólag a lerakáshoz szükséges szegélykövek megvásárlására lesz szükség.
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A szegélykövek becsült beszerzési ára bruttó 100.000 Ft, mely az útfenntartási szakfeladat terhére biztosítható.
A gyümölcsös kert kialakítása során új kertekről döntött már a képviselő-testület. Az
ültetési munkálatok megkezdődtek. Az ültetést követően a vagyon és vadkár védelem
miatt szükség lesz kerítésépítésre, melyhez jelentős BM támogatást kapott az önkormányzat. A két területen kialakított gyümölcsös körbekerítéséhez 350 db betonoszlopra van szükség. A kapott támogatásból 240 db vásárolható meg, melyre a szövetkezet 1600 Ft/db árat ajánlott. A fennmaradó 110 db megvásárlása az önkormányzatra hárul. Önkormányzati saját finanszírozású beszerzés esetén a szövetkezet 1200 Ft –
os kedvezményes árat ajánlott. Az oszlopok költsége így összesen 516.000 Ft.
Összegezve: a fenti beszerzések támogatása esetén az önkormányzattól származó
megrendelésekből várható szövetkezeti bevételek: járdalap vásárlás öregszőlőbe 4.5
millió Ft, térkő gyártás bérmunkába 2.550 e Ft, raktáron lévő anyagok megvásárlása
parkoló építéshez 520 e Ft, beton oszlop vásárlás gyümölcsöshöz 516 e Ft. Összesen
8.086.000 Ft.
Amennyiben a Képviselő-testület ezekkel a feltételekkel támogatja ezeket a beruházásokat, úgy a szövetkezet 2015. évi működése és finanszírozása biztosítottnak látszik.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, az Elnök úr által ismertetett programelemek
még ilyen részletességgel nem szerepeltek a bizottságok előtt, ezért is alakult ki nagy
vita a szövetkezet jövőjével kapcsolatban. A bizottságok részéről az a döntés született, hogy az új elnöknek majd egy üzleti tervet kell letenni erre az évre, és azt követően döntenek arról, hogy megszavaznak a szövetkezetnek 2 millió Ft-ot kamatmentes hitelként.
Véleménye szerint ez az előterjesztés kiegészítés azt a 2 millió Ft-ot nem teszi indokolttá, hogy megelőlegezzék a szövetkezetnek, és nem kölcsön formájában, hanem
előleg fizetés formájában bocsátanák a szövetkezet rendelkezésére, cserébe azokért a
betonelemekért, eszközökért melyekről itt most szó van. Mindezekre figyelemmel
elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint megvásárolják a
Start Szociális Szövetkezet által legyártott, jelenleg rendelkezésre álló térköveket, a
költségvetésben megtervezet járdaépítési program terhére. A megvásárolt térkő, járda és parkoló építésre használható fel.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Start Szociális Szövetkezet által legyártott, jelenleg rendelkezésre álló térköveket, a költségvetésben megtervezet járdaépítési
program terhére. A megvásárolt térkő, járda és parkoló építésre
használható fel. ( 10x20x6 cm-es térkő ára 1500 Ft/nm, 40x40x6 cm
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bruttó 370 Ft/db.) A Képviselő-testület felhívja a Szociális Szövetkezet
figyelmét, hogy a jövőben az általa legyártandó térkövekre és kerítés
oszlopokra vásárlási szándékot jelent be, és az előre meghatározásra
kerülő áron, annak bizottsági jóváhagyását követően megvásárolja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, az áruvásárlási szerződés
előkészítésére, azzal, hogy azt jóváhagyásra az áprilisi testületi ülésre
terjessze be.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9.Napirendi pont
DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények
üzemeltetése
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az elmúlt ülésen a testület megbízta a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a tárgyban jelzett pályázat keretében
megvalósuló Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös
Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetésére. Hivatkozva a GYÜSZTE az üzemeltetés tárgyában a testületi ülésen elmondottakra, korábbi írásbeli nyilatkozataira, tekintettel a testület által rendelkezésre bocsátott forrásokra, a javaslat az, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-t jelölje ki az Önkormányzat a felsorolt projektelemek üzemeltetésére.
A Pénzügyi bizottság nem a jelen előterjesztésben megfogalmazott döntési javaslatokról tárgyalt és fogadott el. Ott javaslatként fogalmazódott meg, hogy bízzák meg a
Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a GYÜSZ-TE- vel a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft-ben 1 % mértékű üzletrész megszerzéséről és erről adjon tájékoztatást az
áprilisi ülésen.
A jelen előterjesztésben szereplő 3. döntési javaslat, - melyben megbíznák a polgármestert, hogy a TDM szervezet üzemeltetésével kapcsolatos szerződés tervezetet terjessze be az áprilisi ülésre – nem értelmezhető számára, mit jelentene ez, ugyanis a
Pénzügyi bizottság nem ezekről tárgyalt, de jelenleg ezek a döntési javaslatok vannak
a testület előtt.
Javasolta, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata szerint határozzon a testület, miszerint
a polgármester folytasson tárgyalást a GYÜSZ-TÉ-vel a Liget-fürdő Kft-ben 1 % üzletrész megszerzéséről és erről adjon tájékoztatást az április havi ülésen.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az előterjesztésben dőlt betűvel kerültek
szerkesztésre azok az okok, melyek a Pénzügyi bizottság által tárgyalt döntési javaslatokat megváltoztatta. Egyik ok, hogy a TDM szervezet által vállalt indikátorok jobban
teljesítenek, mint ahogy azt Ő a bizottsági ülésen jelezte, melyre éppen Elnök asszony
hívta fel a figyelmét.
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A másik pedig, hogy Pájer Sándor elnök úr arról adott tájékoztatást Polgármester úrnak, hogy a szervezet csak olyan gazdasági társaságban szerezhet részesedést, melyben az önkormányzat tulajdoni részaránya nem haladja meg az 50 %-ot. Ennek megfelelően került kivételre az előterjesztésből a Pénzügyi bizottság üzletrész megszerzésére irányuló javaslata.
A 3. döntési javaslat semmi másra nem vonatkozik, mint a TDM szervezettel kötött
szerződés felülvizsgálatára, hiszen korábban kötött szerződést a GYÜSZ-TÉ-vel az önkormányzat, mely jelentős változásokon ment keresztül – rendezvények tekintetében,
idegenforgalmi adó mértéke tekintetében, és módosult az önkormányzati támogatás
mértéke esetében is, hiszen meg kell azt vizsgálni, hogy a TDM szervezetet a GYÜSZTE korábbi nyilatkozatai alapján hogyan lehet fenntartani és működtetni. Ezért az áprilisi ülésre ezt az eredeti sokat hivatkozott együttműködési megállapodást felül kell
vizsgálni és szükséges a testület elé terjeszteni a már említett módosítások keresztül
vezetését követően.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök fenntartotta módosító javaslatát, ugyanis
amiről Jegyző úr beszél, arról akkor volt szó, mikor szóba került, hogy a TDM szervezet esetlegesen beleolvad a Liget Fürdő Kft-be. Ekkor hangzott el, hogy nem lehet a
TDM szervezet előírásai szerint az önkormányzatnak nagyobb tulajdoni része a TDM
szervezetbe, nem lehet többségi döntési helyzetbe. Megítélése szerint azért lenne
nagyon fontos, hogy a Liget Fürdő Kft-ben a TDM szervezet is szerepet vállaljon, mert
a turizmus feladatok egy részét kapja meg most a Kft. Fontos lenne, hogy a továbbiakban is a turizmussal kapcsolatos feladatokat a szervezet és fürdő valamilyen
együttműködési formában tudná végezni, melynek jó alapja lehetne, ha 1 %-ban
esetlegesen tulajdonosa lehetne a Kft-nek a szervezet is.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a GYÜSZ-TE a TDM szervezet nagyrészt
magánszemélyek, vállalkozók társulásából alakult. Ha most ők kapnak egy 1 %-ot egy
önkormányzati tulajdonú Kft-ből, ami igen jelentős önkormányzati támogatásra szorul, akkor ez által ezeket a magánszemélyeket fogják támogatni, vagy ezek a magánszemélyek is beszállnak 1 %-al ebbe a támogatásba. Mi az elképzelés? Kérdése volt
továbbá, hogy az üzemeltetési jogról lemondott-e már a GYÜSZ-TE.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, nem, a GYÜSZ-TE csak akkor mondhat le, ha a testület jóváhagyja ezt a döntést, és felkérjük erre. Utána tárgyalhatnak
erről.
Az 1% tulajdonrész vásárlásról nem kötelező lemondani, véleménye szerint fel kell
hatalmazni a Polgármestert arra, hogy a TDM szervezet átvételével kapcsolatban tárgyaljon a GYÜSZ-TE-vel, és a döntési javaslatokat terjessze be az áprilisi ülésre. Megnézve azt, hogy át tudja-e venni, kell-e 1 %-ot vásárolni a fürdő kft-ben, esetlegesen
milyen olyan együttműködési megállapodást tud kötni a TDM szervezet a fürdővel,
amennyiben nem vásárol üzletrészt a fürdőben. Ezeket az alternatívákat körbe kell
járni, és az áprilisi ülésen el kell dönteni. Ez a döntési javaslat nem fogja a többit befolyásolni, hiszen a Liget-fürdő Kft-t ettől függetlenül át tudják alakítani nonprofittá, és
az alapító okirat módosítását sem befolyásolja ez a döntés, az 1-2. döntési javaslat
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pedig egyértelműen elkülönül ettől, így tudjuk módosítani, és minden fél számára
elfogadható döntési javaslat lesz. Áprilisban pedig visszatérnek erre egyeztetve a
GYÜSZ-TÉ-vel a lehetőségekről.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök kérte még, hogy a 3. döntési javaslatban ne
az …. üzemeltetéssel kapcsolatos szerződés, hanem az együttműködési szerződés felülvizsgálatáról meghatározás kerüljön.
Toldi Balázs polgármester egyetértett, a döntési javaslatot úgy javasolta módosítani,
hogy a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a GYÜSZ-TE és az önkormányzat között meglévő szerződés felülvizsgálatáról, a TDM szervezet további működtetésével, illetve a TDM szervezet és a Liget-fürdő Kft közötti együttműködési lehetőségekről tárgyaljon a GYÜSZ-TE-vel.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról.
Az 1. döntési javaslatban arról döntenének, hogy a felsorolt projektelemek üzemeltetésére a Liget Fürdő Kft-t jelölik ki.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató
Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek
üzemeltetésére a Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft-t jelöli ki, amennyiben
a GYÜSZTE írásban és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a
2015. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás ellenére
üzemeltetési jogáról lemond.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős. Toldi Balázs polgármester
A 2. döntési javaslatban felkérnék a polgármestert a projektelemek üzemeltetésének
vagyonkezelői szerződés tervezetének áprilisi ülésre történő beterjesztésére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz.
pályázat keretében megvalósuló Szent László híd és környéke, Bárka
Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti
tanösvény és környéke projektelemek üzemeltetésének vagyonkezelői szerződés tervezetét terjessze be az április havi ülésre.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 3. döntési javaslatot az általa tett módosító indítvány szerint javasolta elfogadni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a GYÜSZTE-vel a GYÜSZ-TE és az önkormányzat között meglévő szerződés felülvizsgálatáról, a TDM szervezet további működtetéséről, illetve a
TDM szervezet és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft közötti együttműködési lehetőségekről, és a tárgyalás eredményét terjessze be a képviselő-testület április havi ülésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 4. döntési javaslatban a Liget Fürdő Kft. nonprofit gazdasági társaságként történő
tovább üzemeltetéséről döntenének.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. (Cg.04-09-005983) alapítói jogait gyakorló testület a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (3) bekezdése alapján elhatározta, hogy a társaság nonprofit gazdasági társaságként működik tovább.
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Határidő: azonnal
Végezetül az 5. döntési javaslatban a társaság alapító okiratának módosításáról döntenének.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság alapító okiratának módosítása tárgyában az alábbi határozatot hozza:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
Alapító okiratának MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Szolgáltató Kft. alapítói jogait gyakorló testület a Kft. alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
1./
Az alapító okiratban a társaság cégneve, rövidített cégneve a cégforma megjelölését megelőzően kiegészül a „nonprofit” szó feltüntetésével.
2./
Az alapító okirat 9.) pontjának első mondata törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója
Toldi Balázs polgármester elmondta, mint tudjuk jelenleg négy Kft-vel rendelkezik a
város.
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Ezek a Liget-Fürdő Kft, a Gyomaközszolg Kft, ahol nem 100 % az önkormányzati tulajdon, így ennek átalakítása nincs napirenden, sem a mi sem pedig a többi tulajdonos önkormányzat képviselő-testületei részéről. Lényegében az előterjesztésben szereplő átalakítás két Kft-t érintene, a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Zöldpark Kft-t. Az
átalakításnak az oka, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft huzamosabb ideje negatív
eredményt ér el, ami az ide évben várhatóan -25 millió Ft –ot tesz ki. Ez a hosszabb
távú negatív eredmény azt jelenti, hogy a Kft feléli azt a vagyont, amit a város a rendelkezésére bocsátott. Ez az utolsó év, amikor ezt a folyamatot meg lehet állítani és a
társaságot át lehet szervezni. Hangsúlyozta, hogy az átszervezést úgy próbálják meg
véghezvinni, hogy a lehető legtöbb munkahelyet meg tudják tartani és a lehető legoptimálisabb megoldást találják meg az átalakításra. Az átalakítás alapkoncepciója,
hogy létrehoznak egy vagyonkezelői kft-t, illetve egy városüzemeltetési kft-t. Az
előbbi azon vagyontárgyak felett fog rendelkezni, melyektől a tulajdonos, a város
hasznot, illetve profitot várhat el – ipari park, inkubátorház, sportpályák, üres, nem
lakáscéljára szolgáló épületek, holtágak, stb. A városüzemeltetési kft a város életével
kapcsolatos kötelezően ellátandó feladatokat látná el utasítási hatáskörben – önkormányzati utak kezelése, temetők üzemeltetése, gyepmesteri telep, önkormányzati
lakások kezelése, oktatási vagyon működtetése. Mindkét Kft esetében fontos szerepet
szánnának a jelenleg átalakítás alatt lévő hivatalon belüli osztályoknak, hiszen létrejön
egy városfejlesztési osztály, és egy kimondottan városüzemeltetési osztály, melyek
vezetőinek szánnának fontos szerepet a két Kft közvetlen irányításában azáltal, hogy
nagyobb hatáskörük, illetve rálátásuk lesz, így a munkájukat is hatékonyabban fogják
végezni. A zöldterület gazdálkodás illetve a belvízcsatornák, földutak karbantartása
olyan feladat lesz, melyet jelenleg is közfoglalkoztatásban látnak el, azonban az egyik
Kft-nek erre utasításos megbízása van. Megítélése szerint jelenleg van olyan létszám a
közfoglalkoztatási irodában, amely tudja majd koordinálni ezt a feladatot és mögé
tudják tenni a humán és az anyagi erőforrást.
A felvázolt koncepciót a bizottságok megvitatták, elfogadták a lehetőségeket, érdemi
módosító javaslat nem érkezett. Természetesen mindezt még tovább fogják formálni,
alakítani és a legoptimálisabb megoldást próbálják majd a következő testületi ülésre
a testület elé tárni, ha szükséges ügyvezető úrral egyeztetve még a létszám és egyéb
kérdésekben.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, a jelenlegi felállás szerint hány munkahely fog megszűnni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, két alternatíva lehetséges, vagy bezárják ezt a két Kft-t és elküldenek mindenkit, vagy megpróbálják optimálisan átszervezni és akkor 10-15 főtől kell sajnos megválni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a lehetőség majd ezután jön, hogy
végre már bebizonyosodjon, hogy a városban is lehet üzemeltetni úgy cégeket a városnak, hogy azok a fölösleges mínuszt nem fogják termelik. Bízott abba, hogy egy év
múlva már egy olyan beszámolót fognak olvasni, ami már nem a pénzkérésről fog
szólni.
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Mint ahogy már sokszor hangsúlyozta, a városban működő gazdasági társaságok első
számú vezetője a Polgármester és vannak a helyi megbízottak. Kívánta Polgármester
úrnak, hogy a lehetőséggel éljen és bizonyítsa be, hogy a gazdasági társaságok jól
fognak működni.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az átszervezést meg lehetett volna
oldani kevésbé fájdalmasan is. Azt látjuk, hogy az átszervezésre szükség van, de
ugyan úgy, mint ahogy a szociális szövetkezetnél is, a bizottsági ülésen még az az
alternatíva szerepelt, hogy vagy megszűnik a szövetkezet, vagy támogatják. Ha a gazdasági társaságoknak is adtak volna munkát, feladatot, nem szervezik ki vállalkozásoknak a feladatokat akkor ők sem mínusszal zárnának, hanem nullával, esetleg pluszszal.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, munkát adhatunk, csak hogy közbeszerzés köteles minden. Egy olyan közbeszerzésen, melyen általában 20 %-al ad drágább árajánlatot a Gyomaszolg Kft, elgondolkodtató, hogy azt kell-e igénybe venni
vagy azt, aki egyébként egy olcsóbb ajánlatot ad. Olyan körülmények között, ahogy
most a Kft üzemel, azzal a gépi felszereltséggel, eszköz ellátottsággal, humán erőforrással nem biztos, hogy olcsóbb ajánlatot tud adni, ami nem feltétlenül az ő hibája.
Ezért próbálják meg a legoptimálisabb megoldásokat megtalálni. A bizottsági ülésen
elnök úr részéről nem hangzott el, hogy milyen munkát adjanak a Kft-nek. A legnagyobb problémát még mindig abban látja, hogy azt a munkát, amit a város kiadott a
Kft-nek az tovább adta egy alvállalkozónak, az végezte el helyette, és így maradt valamennyi a Kft-nél. Éppen ezért felveti a létjogosultság kérdését, hogy van-e erre
szükség, hogy csak azért adjunk valakinek munkát, hogy utána ő azt tovább adja, levegyen 10 %-ot vagy 15 %-ot és ennyivel megdrágítsa azt a munkát, amit valaki enynyivel olcsóbban is el tud végezni.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, az, hogy nincs eszköz állománya a
Gyomaszolg Kft-nek az az előző testületnek a hibája is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft által ellátott településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván gondoskodni. A Képviselő-testület a nem nyereséggel végzendő településüzemeltetési tevékenységek végzésével
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utasítás adásával nonprofit kft-t bíz meg. A nyereséggel végzendő az
előterjesztés mellékletében szereplő szervezeti sémában a vagyonkezelői hatáskörbe sorolt feladatok teljesítésére vagyonkezelő kft-t bíz
meg.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az áprilisi soron
következő ülésre terjessze be a fenti döntéshez igazodó, a jelenleg is
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
alapító okiratának módosítását, tegyen javaslatot az ügyvezetői tisztséget betöltő személyre, vagy személyekre, kiválasztásukra vonatkozó
eljárásra. Terjessze be továbbá az utasítás keretében ellátandó feladatok részletes listáját, a teljesítést szolgáló költségvetési előirányzatokat, valamint a vagyonkezelés keretében ellátandó vagyontárgyak
részletes felsorolását, a vagyonkezelési szerződés tervezetét.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11.Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2015. évi üzleti terv a jóváhagyása
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Kft. benyújtotta a képviselő – testület elé a 2014. évi beszámolót, valamint a 2015.
évi üzleti tervet elfogadásra. A taggyűlés 2015. március 11-én tárgyalta és elfogadta a
társaság 2014. évi mérlegbeszámolóját valamint a 2015. évi üzleti tervet.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi mérlege az alábbiak szerint alakult:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 218.113 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 17.053 eFt.
A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását
valamint a felmentvény megadását és az üzleti terv jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
2014. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően: 218.113 ezer Ft.
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A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 17.053 ezer Ft.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület
az alapító okirat és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Hamza Zoltán ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti tervét.

2015. évi üzleti terv
I. Bevezető
I.1. A vállalkozás adatai:
A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.
Jogi forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégbírósági bejegyz: 0409-009983
Adószám:
22714990-2-04
KSH szám:
22714990-3821-113-04
Alapítás dátuma:
2010. július 23.
Telefon/fax
66/386-094
E-mail:
rhkkft@gmail.com
Bankszámla száma: 53200125-11084756
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Főtevékenység:

3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Tulajdonos

Törzsbetét (Ft)

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

Tárasági szerződés %

13 660 000

33,85

15 770 000

39,08

1 860 000

4,61

490 000

1,21

740 000

1,83

1 320 000

3,27

5 340 000

13,23

490 000

1,21

690 000
40 360 000

1,71
100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:
Név
Toldi Balázs (elnök)
Brlás János
Pákozdi János

Lakcím
5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u.
2.
5552 Kardos, Petőfi u 17
5540 Szarvas, Petőfi u 17

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
I.2. A Kft. feladata
A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési
szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja,
hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.
A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2015. évi üzleti tervét, mely tartalmazza a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.
A Kft 2015-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű
működésével kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos
javítása.
Az üzleti terv összeállítása során 2015. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az
alábbiakat a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:


kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal



költségtakarékos gazdálkodás



tervezett bevételek realizálása
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az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása



kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása



a lakossággal kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése



színvonalas szolgáltatás biztosítása

II. Gazdálkodási adatok 2015. év
A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat, figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint
a tervezéskor ismert partneri szerződéseket.
II.1. Bevételek alakulása
A Kft. 198.550 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:
Bevételek
Hulladékártalmatlanítás
Szerves hulladékkezelés
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

2015 éves terv (Ft)
190 000 000
0
1 000 000
5 000 000
50 000
500 000
2 000 000
198 550 000

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 95,7 %-át
teszi ki. Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási
járulékot is, melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozatban megszabott
összeggel terveztük.
Szerves hulladékkezelés jogcímen nem terveztünk árbevételt, mivel piac hiányában a
képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban az engedélyünk lehetővé teszi a
kötelező takarás során történő felhasználást.
A szelektív hulladékkezelésből tervezett visszafogott bevétel a közszolgáltatók által
jól kiépített feldolgozási és értékesítési hálózat miatt, a lerakón lényegesen kisebb
mennyiségben jelenik meg újra hasznosítható hulladék.
A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 69 %-a.
Itt figyelembe vettük, hogy Békésszentandrás 2015. évben várhatóan kikerült a szállítási partneri körből.
A szolgáltatások árbevétele soron a cég tulajdonában lévő konténerek bérbeadásából
származó bevételekkel terveztünk.
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A pénzügyi műveletek soron a céltartalékként lekötött pénzösszeg kamataival számoltunk.
II.2 Költségek
A Kft 2015. évi várható költségei és ráfordításai 194.935 ezer forintban lettek megtervezve.
KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások öszszesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás

2015 éves terv (Ft)
17 770 000
33 430 500
1 980 000
53 180 500
23 000 000
800 000
6 210 000
30 010 000
11 000 000
90 000 000
5 745 000
5 000 000
194 935 500

Az 53 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 18 millió forint a tervezett anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb), villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-,
rezsianyagok költségét is.
Az igénybevett szolgáltatásokat 33 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük
figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási
költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.
Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.
Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 11 millió Ft-ban fog jelentkezni.
Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük növelni, mely így 85 millió forintra
emelkedik és kerül rögzítésre a kötelező hatósági nyilvántartásba. A lerakói járulékot
90 millió forintban terveztünk, ez megegyezik a 2014-es évben tervezett összeggel,
mivel a jogszabály helyben hagyta a 6000 Ft/t járulék díjat. Az egyéb ráfordítások 5,7
millió forintos értékében szerepel az iparűzési adó, a ráfordításként elszámolható
adók összege, és 800 ezer forint véglegesen átadott pénzeszköz, mely a látványcsapat
sport támogatásra (TAO) lett betervezve a 2015-ös évben. Tulajdonosok igénye szerint ez az összeg jelentősen növelhető a települések sportegyesületeinek működése
érdekében.
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II.3. Adózás előtti eredmény
Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás 2015. évi várható adózás előtti eredménye 3,6 millió forint:
Megnevezés
Bevételek összesen
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2015. éves terv (Ft-ban)
198 550 000
194 935 500
3 614 500

III. Összegzés
A 2015. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan biztosítsa a szolgáltatás
megfelelő színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az
újrahasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra,
hogy jogszabály változások miatt várhatóan csökken az ártalmatlanított hulladék
mennyisége, és ezzel arányosan nőhet a szelektíven gyűjtött hulladék megjelenése a
telephelyen.
Meglátásom szerint a gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan
tudjuk üzemeltetni a rendszert, biztosítva van a rekultivációs céltartalék képzése. A
vagyonelemek értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosít hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, és a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.
A 2015. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi
kör érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd. 2015-03-05
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12.Napirendi pont
Lélekkel a Körösök mentén- projektmenedzseri beszámoló
Toldi Balázs polgármester felkérte Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzsert ismertese a projekt jelenlegi állását.
Szikoráné Simon Ágnes elmondta, immár ez a 9. beszámolója, ami azt jelenti, hogy a
projekt a vége felé halad, ebből kifolyólag az események is felgyorsultak.
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Haladnak a kivitelezéssel. Az élményelemek eszközbeszerzését Patkós Gábor nyerte
meg, szerződés szerint halad a teljesítéssel. Folyamatosan nyújtja be jóváhagyásra,
elfogadásra a táblákat. Készültek már el eszközök, illetve benyújtotta az első 25 %-os
készültségi fokon lévő számláját. Az egyéb eszközök beszerzésére is aláírásra került a
szerződés az Alex Fémbútor Kft-vel, akivel már többször bejárták a helyszíneket, folyamatosan egyeztetnek, és lassan szállítani is elkezdenek.
A kivitelezés aktuális helyzete tekintetében legérdekesebb a híd és környékének építése. Itt az első két közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult a harmadik viszont
eredményes volt. Két részre tett ajánlatot a négy ajánlattevő. Ebből az első rész vonatkozásában a rendelkezésre álló keretösszeg kevesebb volt, mint a legkisebb ajánlati ár. A testület a rendkívüli ülésen ezt az összeget kiegészítette azzal, hogy a projektben keletkezett megtakarításokra költségátcsoportosítással történjen fedezet
nyújtása a plusz költségekre. A megtakarításokról szóló kimutatás az előterjesztés
mellékletében olvasható. A projektben a megtakarítás eddig, úgy, hogy még az üzleti
marketingre nincs aláírva a szerződés 9.706.542 Ft. Az eddig jelentkezett összes többlet költség bruttó 7.644.514 Ft, tehát a különbözet + 2.062.028 Ft.
A nyertes ajánlattevő Everling Kft-vel aláírásra került a kivitelezői szerződés, illetve a
terület átadás is megtörtént. A tervek szerint március 30-án megkezdik a híd kivitelezését, ami azt jelenti, hogy a munkálatok idejére a híd lezárásra kerül, tervezetten július 31-ig, míg a használatba vételi engedélyt meg nem kapják. Kérte a lakosság erre
vonatkozó megértését.
A többi kivitelezési helyen az aktuális helyzet: az Erzsébet ligetben 50 %-os a készültségi fok, eddig egy számlát adtak le 25 %-on. A kivitelező kérelmezte a kivitelezési
határidő meghosszabbítását március 31-ről április 30-ra, tekintettel a téli csapadékos
időjárásra.
A bárkalátogató központba szintén a csapadékos időjárás és a talajvíz miatt szerződésmódosítást kért a kivitelező, április 30-ig ők is megkapták. Jelenleg 50 %-os számlájuk van benyújtva, de a következő már szintén előkészítés alatt van.
Szent Antal zarándokház, kenyérsütőház és a Körös Látogató Központ kivitelezése az
ütemterv szerint halad, március 31-én meg is történik az átvétel.
A műszaki ellenőr folyamatosan végzi a munkáját, támogatja a projektmenedzsment
munkáját.
Az üzleti marketingre három ajánlattevő lett felkérve ajánlat benyújtására, a határidő
március 20-a volt. Két ajánlattevő adott be ajánlatot, jelenleg a bírálati szakaszban
van. Jövő héten születik döntés.
Kifizetési kérelmek benyújtása folyamatos mind a szállítói, mind az utófinanszírozású.
Elmondta még, hogy a március 23-án a DARFÜ helyszíni ellenőrzést tartott, a jegyzőkönyv szerinti megállapítása az volt, hogy ütemterv szerint haladnak, kivéve a híd,
mert ott most lett aláírva a szerződés.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a beszámolót. Kérdés, észrevétel hiányában
felkérte a képviselőket szavazzanak az elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 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, 9. számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13.Napirendi pont
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Társulási Tanács 2014. november 6-i ülésén meghatározta a Térségi Szociális Gondozási Központ gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjait. A csárdaszállási telephely óvodájában vásárolt szolgáltatással valósul meg az étkeztetés. Csárdaszállás önkormányzata azonban önkormányzati kompenzációt biztosít a térítési díjhoz, így a szülőknek ténylegesen kevesebb térítési díjat kell fizetni. Ez került be a rendelet-tervezetbe.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a rendelet módosítását a tervezet szerinti tartalommal.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. március
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2015. március 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2015. március 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés térítési díjai 2015. január 1. napjától

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

A
B
Teljes árú térítési díjak
Reggeli
Óvoda
Óvoda - Csárdaszállási telephely – vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
kompenzáció
Intézményi térítési díj
Általános iskola
99
Középiskola
165
50 %-os térítési díjak
Reggeli
Óvoda
Óvoda - Csárdaszállási telephely- vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által
biztosított önkormányzati
kompenzáció
Intézményi térítési díj
Általános iskola
49
Középiskola
82
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

C
Tízórai
83

D
Ebéd
216

E
Uzsonna
66

F
Vacsora
-

155

330

140

-

51

114

45

-

104
108
Tízórai
41

216
267
298
Ebéd
108

95
95
Uzsonna
33

165
222
Vacsora
-

77

165

70

-

25

57

23

-

52
54
-

108
133
149

47
47
-

82
111
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14.Napirendi pont
A közterületek használatának rendjét és a köztisztaságot szabályozó rendelet
módosítása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet szerint "Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos." Mivel a helyi viszonyokat szabályozhatják helyi rendeletben ezért célszerű a hatályos rendeletünket
felülvizsgálnunk és meghoznunk azt a javaslatot, hogy hogyan lehet a zöldhulladék
égetését megvalósítani a településen úgy, hogy közben a levegő szennyezettsége ne
fokozódjon. Lehetőség van arra, hogy a szabályozást úgy alkossuk meg, hogy korlátozzuk annak körét és időtartamát. A rendelet-tervezet szerint a településen a kerti
nyesedék, zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra között égethető
el a szabadtéri tűzgyújtási szabályok betartásával.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a rendelet előterjesztés szerinti módosítását.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, sajnos az országos tűzvédelmi szabályzat
nagyban akadályozza a közmunkák végrehajtását is. Remélte, hogy előbb-utóbb ez
eljut a döntéshozók fülébe is, ugyanis a csatornák közmunkában történő belvízvédekezésre való felkészítésük emiatt állnak.
Egyéb hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.)
önkormányzati rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki.
"11/A. § Kerti nyesedék, zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra
között égethető el a szabadtéri tűzgyújtási szabályok betartásával."
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2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. március
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2015. március 27. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2015. március 27.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
15.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva elkészítette a beszámolóját a település
egészségügyi helyzetéről, a település ellátását szolgáló 2014. évi alap és szakorvosi
tevékenységről. A beszámoló a képviselő-testület által meghatározott szempontok
szerint készült el.
A beszámoló nagyon részletes, azt az Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés a)
pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
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16.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi egységes szabadságolásának engedélyezése
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az intézményvezető főorvos, dr. Torma Éva az elmúlt évek alatt kialakult rendet követve, kéri a képviselő-testület hozzájárulását az intézmény dolgozóinak egységes szabadságolásához.
A 2015. évi egységes szabadság tervezett időpontja: 2015. július 27-től 2015. augusztus 08.-ig, 11 munkanap, illetve 2015. december 17-től december 31-ig, 9 munkanap.
A korábbi évekhez hasonlóan a testületi döntést követően az intézmény eleget tesz
az ÁNTSZ felé a tájékoztatási kötelezettségének és értesíti a lakosságot, a háziorvos
kollégákat, valamint az ügyeletben és a betegszállításban résztvevőket.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a hozzájárulás megadásához.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.)
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolásához:
 nyári egységes szabadságolás 2015. július 27-től 2015. augusztus 08-ig,
 téli egységes szabadságolás 2015. december 17-től december
31-ig.
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Az 1.számú fogorvosi körzet további működtetése
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a Városi
Egészségügyi Intézmény vezetőjét bízta meg azzal, hogy dolgozzon ki alternatívákat a
fogorvosi körzet további működtetésére. Dr. Torma Éva négy javaslatot terjesztett a
képviselő-testület elé, melyek közül a véleményező bizottságok az 1. javaslatot támogatták azzal a kiegészítéssel, hogy 6 hónapra 100.000 Ft biztosítsanak Dr. Török Anna
fogorvos részére az eszközök használatáért.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el
a véleményező bizottságok javaslatát.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú
fogorvosi körzet működtetésével megbízott Városi Egészségügyi Intézmény javaslatát elfogadja, tudomásul veszi, hogy 2015. július 1.
napjával Dr. Török Anna a jelenlegi asszisztensével, saját rendelőjében, berendezéseivel látja el az 1. számú fogorvosi körzet helyettesítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a helyettesítéssel kapcsolatos okiratokat készítse el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelő és
berendezések bérletére 6 hónapra 100.000,-Ft összeget biztosít Dr.
Török Anna fogorvos részére a Bursa Hungarica maradvány összegének terhére.
Határidő: azonnal
18.Napirendi pont
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátása 2015.
szeptember 1. napjától
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Kistérségi Óvoda fenntartója
a Társulási Tanács 2015. február 12-i ülésén előzetesen úgy döntött, hogy az Óvodát
2015. szeptember 1. napjától három feladat-ellátási hellyel működteti tovább. Meghatározta a csoportszámokhoz kapcsolódóan az alkalmazotti létszámot is. Az előzetes
döntést követően a hivatal felülvizsgálta a tényleges és várható születés számok alapján a döntést és azt javasolja, hogy vizsgáljuk tovább a feladat ellátási helyek tovább
működtetésének szükségességét. Úgy tűnik, hogy az előző döntésünkkel ellentétben
a Jókai úti óvoda nem kerülhet bezárásra, hiszen a kötelező óvodáztatással kapcsolatosan az merült fel, hogy nem fognak a Gyomai településrészen elférni a 3 éves korú
gyermekekkel együtt az óvodások.
A döntési javaslatban az szerepel, hogy a fenntartó a Jókai úti óvodát egy csoportos
óvodaként hirdesse meg beiratkozáskor, és ha ott el tudnak indítani egy óvodai csoportot, akkor majd ehhez képest határozzák meg a következő nevelési évben az alkalmazotti létszámot.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és a döntési javaslatok szerinti
elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.
Gózan Sándor képviselő örült annak, hogy egy ilyen nagy múltú óvoda – ami Békés
megyében az első kisded óvoda volt – nem kerül bezárásra és legalább egy csoporttal szeptembertől be tud indulni.
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Egyéb hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatokról. Elsőként az óvoda feladat-ellátási helyeinek és az engedélyezett
alkalmazotti létszám meghatározását javasolják a fenntartó Társulási Tanács számára.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2015.(III. 26.) 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 a
6/2015. (II. 12.) határozatát visszavonja, 2015. szeptember 1. napjával a Kistérségi
óvoda feladat-ellátási helyeinek számát, az intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiakban határozza meg:
Tekintettel a feladat-ellátási helyek 50 % alatti férőhely kihasználtságára valamint a
gyermeklétszám alakulására a Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától az
alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti tovább:
óvoda
székhely
telephely
telephely
tagintézmény

cím

férőhely

Százszorszép
5500
Gyomaendrőd 108
Óvoda
Kossuth u. 7.
Margaréta óvo- 5500
Gyomaendrőd, 82
da
Jókai u. 4.
Csemetekert
5502
Gyomaendrőd, 83
Óvoda
Blaha u. 8.
Csárdaszállási
5621
Csárdaszállás, 25
Napraforgó
Kossuth u. 23.
Óvoda

csoportok
száma
4
1
3
1

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 30 főben
határozza meg:
18 fő óvodapedagógus
9 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó
Határidő: azonnal
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A következőkben az óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozásának rendjének meghatározásáról szóló javaslat elfogadására kérte a képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási Tanács számára:
A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Óvoda intézményvezetőjét,
hogy a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás során a
Szabadság úti Óvodában működő 1 csoportot a Csemetekert Óvodában működő 1 csoportként, a Jókai úti Óvodát 1 csoportos óvodaként hirdesse meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a társulási tanács a képviselő-testület javaslatára megvizsgálta a jelenlegi óvodavezető felelősségét az intézmény
gazdálkodása tekintetében és kezdeményezte az intézményvezetői megbízásának
visszavonását 2015. március 31. napjától. Így április 1-től más fogja ellátni az intézményvezetői feladatokat. A társulási tanács soron következő ülése március 30-án lesz,
ahol dönteni fog az ideiglenesen megbízásra kerülő intézményvezető személyéről,
valamint a pályázati kiírásról. A társulási tanács döntéséről a képviselő-testület tagjait
írásban fogja tájékoztatni.
19.Napirendi pont
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Szonda István az intézményvezetője kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy járuljon hozzá az intézmény alapító okiratának módosításához. Erre azért van szükség, mert az intézmény a
Lélekkel a Körösök mentén pályázat kapcsán feladatul kapta meg a Szent Antal zarándokszálláshely működtetését és a vallásturisztikai feladatok ellátását. Így az intézmény alapító okiratát módosítani kell, a meglévő szakfeladataik mellé be kell, hogy
kerüljön a szállásadás tevékenység, hiszen csak így tudják szabályszerűen, a NAV elvárásaihoz igazodva működtetni a zarándok szálláshelyet. Továbbá új telephelyként
meg kell jelölni a feladat –ellátás helyszínét.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

378

Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015
Módosító okirat

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. június 2. napján kiadott alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -155/2015. (III. 26.)
Gye. Kt. határozattal – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcím 1.2.2. pontja az alábbi telephely
megnevezéssel és címmel egészül ki:

4

Szent Antal Zarándokház

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül
ki:
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.3.6. ponttal egészül ki:
4.3.6. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út. 21. Szent Antal Zarándokház
4. Az alapító okirat új számozás szerinti 4.4. pont táblázata a következő ponttal
egészül ki:
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10

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. március 26.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2015

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3

telephely megnevezése

telephely címe

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.

Endrődi Népház

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út
21.

Gyomai Tájház és Alkotóház

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út
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2.
4

Szent Antal Zarándokház

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út
21.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 42. §, 76-78. §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
a.) Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
b.) Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
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4.3.2. Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos
gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és
publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása:
a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
b.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
4.3.3. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.4. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.5.Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
4.3.6. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út. 21. Szent Antal Zarándokház
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

5

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

6

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

7

083030

Egyéb kiadói tevékenység

8

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

9

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

10

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe

1
2
3
4
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás
útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
5.3.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a
belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 2. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. március 26.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
20.Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen, mert az Internet Fiesta 2015-ös országos könyvtári program keretében megrendezett záró konferencián
felkért előadóként vesz részt a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban, ahol bemutathatja a
Gyomaendrődi programokat, melyek ennek a fiesta hétnek a kapcsán kerültek megrendezésre.
A bizottsági ülést követően intézményvezető asszony újabb írásos kérelemmel fordult
a képviselő-testülethez, melyben visszavonta azt a korábbi kérelmét, mely arra irányult, hogy az egyéb kulturális tevékenységi köre kerüljön ki az alapító okiratból, csak
az iskolai könyvtári feladat ellátás kivételét kérné.
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Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015.

Módosító okirat
A Határ Győző Városi Könyvtár a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2014. augusztus 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – …/2015. (III. 26.) Gye. Kt. határozattal
– a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.1.1. pontjából – mely a módosított okiratban 4.3. pontban
szerepel - az „Iskolai és” szövegrész elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. március 26. napján
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
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Okirat száma: VI.

/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
2.2.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.
A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910100
Könyvtári, levéltári tevékenység
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása,
megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári Tevékenység. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3 082044
Könyvtári szolgáltatások
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
4
értékek gondozása
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi
Könyvtár alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed
ki.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető
pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviA közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
szony
törvény
5.3.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési
szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
6.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. augusztus 28. napján kelt
alapító okiratot visszavonom.
Gyomaendrőd, 2015. március 26. napján
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P.H.
Toldi Balázs
polgármester
21. napirendi pont
Úszásoktatás támogatása 2015. évben
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2015.
évi költségvetéséről szóló rendeletében 8.890.000,-Ft-ot különített el fürdőszolgáltatás vásárlására, mellyel támogatást kíván nyújtani a közművelődési intézményeknek
és a sportegyesületeknek.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 3.000.000,- Ft-ot kellene
elkülöníteni, a születésnapi köszöntésre 250.000,- Ft: - önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépő biztosítására 240.000,-Ft. Az úszásoktatásra fennmaradó
összeg 5.400.000,- Ft.
Az előterjesztésben olvasható a 2014. évi tényleges felhasználás, melyet az igénybevétel után szokott számlázni a fürdő az önkormányzat részére.
A 2015. január 1-től december 31-ig a felhasználható támogatás összege bruttó
8.890.000,- Ft azzal, hogy ebből az előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18. életévüket betöltött gyomaendrődi fiatalok
köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő fürdőbelépőt biztosít önkormányzatunk. Ebből az előirányzatból célszerű továbbá biztosítani az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőlátogatást.
Az előterjesztéshez mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a 2014. évi tényleges
felhasználásokat az önkormányzat javaslata alapján, ezt a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülés óta egyeztetett igazgató
úrral, melyen felmerült a születésnaposok jegyvásárlása. Ezzel kapcsolatban abban
maradtak, hogy ki fognak dolgozni egy olyan lehetőséget, hogy utólagos elszámolás
legyen, hisz az év előrehaladtával látják, mennyi és milyen felhasználás van, valószínű
ebből tudják majd, hogy nem kerül minden egyes forint felhasználásra, és évközben
majd át lehet csoportosítani.
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy – megvásárlásával támogatja
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
oktatási intézmények,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium
vízhez szoktatással, illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit, valamint
- a Körös Kajak Sport Egyesület
- a KSI SE Gyomaendrőd
- a Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
úszóedzésére járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének
költségeit, amennyiben az intézmények illetve a szervezetek vállalják
az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében
a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
Határidő: azonnal
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben szolgáltatás
- fürdőbelépőjegy – megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
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Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium
és Kollégium
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
Születésnaposok
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépőjegyek
Összesen:

2015. évi támogatás
300.000
100.000
80.000
0
500.000
600.000
500.000
150.000
1.200.000
1.070.000
400.000
500.000
3.000.000,250.000,240.000,8.890.000,-

Határidő: azonnal
22. napirendi pont
Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt, hogy
ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette az előterjesztést, mely szerint a
Képviselő-testület a február 25-i ülésén hozott határozatában a Kulturális Egyesület
Komédiás Kört az OMT-006-13 azonosítójú pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban 147.019,-Ft visszafizetésre kötelezte.
Hajdu László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke újabb elszámolást nyújtott
be 2015. március 5-én. Az elszámolás az előterjesztés mellékletét képezi.
A pénzügyi bizottság javaslata az volt, hogy abban az esetben javasolja az elszámolás
elfogadását és lezárását, amennyiben az Egyesület a bizottság soron következő ülésére az elszámolást alátámasztó eredeti számlákat bemutatja. Ugyanezt fogadta el az
ügyrendi bizottság is.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatban akkor a pénzügyi
bizottság javaslatát kell megfogalmazniuk.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati azonosítójú szerződésének elszámolását és lezárását abban az esetben fogadja el,
amennyiben az Egyesület a soron következő (április) bizottsági ülésre
bemutatja az eredeti számlákat.
Határidő: azonnal
23. napirendi pont
2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat évek óta pályázatot hirdet azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt
cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport, környezetvédelmi és idegenforgalmi feladatainak
ellátását.
Az idén a meghirdetett pályázatra összesen 37 pályázat érkezett, az egyedi igényekre
pedig 5. Az egyedi támogatások esetében az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosította a kötött felhasználású támogatások összegét. A többi pályázatról a
bizottságok döntöttek. Az előterjesztésben látható, hogy milyen keretösszegeket állapítottak meg a bizottságok, így azt nem részletezte.
Az Ügyrendi bizottság támogatta a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. Az 1. döntési javaslat
a Városüzemeltetési bizottság hatáskörébe tartozó 2015. évi környezetvédelmi alapra
benyújtott pályázatokra megállapított támogatási összegekről szól.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Város-fenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának a Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-ában biztosított átruházott hatáskörében, a 2015. évi Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegeket.
S.sz.

Pályázó

1

Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület KOR-002-15
Békés Megyei Peresi-holtág
KOR-003-15
Természetvédelmi Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és KOR-004-15
Horgász Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és
KOR-005-15
Horgász Egyesület
Templomzugi KörnyezetvéKOR-006-15
delmi és Horgász Egyesület

2
3
4
5
6

Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
KOR-001-15
570.000,-Ft
1.000.000,-Ft
400.000,-Ft
480.000,-Ft
600.000,-Ft
550.000,-Ft

Határidő: azonnal
A 2. döntési javaslat a Pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó sport alapra benyújtott
pályázatok elbírálásáról szól. A maga részéről javasolta a döntési javaslat elfogadást.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében, a 2015. évi Sport Alapra benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegeket.
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
1
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-001-15
850.000
2
Gyomaendrődi Gyermeklabda- SPO-002-15
700.000
rúgó Egyesület
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sánc Röplabda Sportclub
Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sporegyesület
Székely Mihály Modellező és
Sportklub
Korona Biliárd Klub
X-Treme Sport Team Egyesület
Kner Tánc,- Sport Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egyesület
Gyomaendrődi Judo Klub
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
KÖRÖS KAJAK SE

SPO-003-15
SPO-004-15

100.000
1.600.000

SPO-005-15

100.000

SPO-006-15
SPO-007-15
SPO-008-15
SPO-010-15
SPO-011-15
SPO-012-15
SPO-014-15

100.000
100.000
1.000.000
150.000
1.200.000
3.800.000
300.000

SPO-015-15

2.000.000

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Sport és Ifjúsági Egyesület SPO-016-15 azonosítójú pályázatára 300.000,-Ft azaz Háromszázezer
Forint összegben támogatást nyújt a Bursa Hungarica maradványösszegének terhére.
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Templárius Alapítvány
kérelmére az általa működtetett Gyomaendrődi Éjszakai Asztalitenisz Klub működéséhez 2015-ben 100.000,-Ft azaz Egyszázezer Forint összegben támogatást nyújt a
Bursa Hungarica maradványösszegének terhére.
Határidő: azonnal
A 3. döntési javaslatban arról döntene a képviselő-testület, hogy a költségvetésben az
idegenforgalmi alap tartalékára elkülönített keretből 200.000 Ft-ot átcsoportosít a
2015. évi idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatok támogatására, így a kiosztható
támogatás 1.200 e Ft.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében
idegenforgalmi alap tartalékára elkülönített keretből 200.000,-Ft-ot átcsoportosít a
2015. évi idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatok támogatására. A kiosztható
támogatás 1.200.000,-Ft.
Határidő: azonnal
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A 4. döntési javaslatban a Pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó idegenfogalmi
alapra benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegek tudomásul vételéről, valamint a bizottság által az alapítványok részére javasolt támogatási összegek
meghatározásáról döntenének.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében,
a 2015. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási
összegeket.
S.sz. Pályázó
1
2
3

4

5

Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
IFA-001-15
200.000,-Ft
IFA-002-15
50.000,-Ft
IFA-006-15
75.000,-Ft

Halgasztronómiai Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
Dél-Alföld-Európai-Unió Gazda- IFA-007-15
sági, Kulturális Intézmény
Együttműködés Koordináló
Egyesület
Rideg Zoltán
IFA-008-15

75.000,-Ft

325.000,-Ft

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 2015.
évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő
támogatásban részesíti.
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
1
„Suttyomba” a Viharsarok Népi IFA-003-15
275.000,-Ft
Kulturörökségének Megőrzéséért Alapítvány
2
Értékek Megmentése a Jövőnek IFA-004-15
100.000,-Ft
Alapítvány
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3

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány

IFA-010-15

100.000,-Ft

c) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület IFA -009-15 azonosítójú pályázatához a VII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny megrendezésére
300.000,-Ft azaz Háromszázezer Forint támogatást nyújt a testvérvárosi kapcsolatok
és egyéb sport feladatokra elkülönített keretből.
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Értékek Megmentése Alapítvány részére az IFA-004-15 azonosítójú pályázatához a 19. Nemzetközi Bogártalálkozó megrendezéséhez az idegenforgalmi alapból megítélt 100.000,-Ft támogatás mellett 350.000,-Ft azaz Háromszázötvenezer Forint támogatást nyújt a városi
rendezvényekre elkülönített keretből.
e)Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére az IFA-010-15 azonosítójú pályázatához
az idegenforgalmi alapból megítélt 100.000,-Ft támogatás mellett 400.000,-Ft azaz
Négyszázezer Forint támogatást nyújt a testvérvárosi kapcsolatok és egyéb sport feladatokra elkülönített keretből.
Határidő: azonnal
Az 5. döntési javaslatban az Ügyrendi bizottság hatáskörébe utalt a civil alap A komponensére benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegek tudomásul
vételéről, valamint az alapítványok részére javasolt támogatási összegek meghatározásáról, és a B. komponensre benyújtott pályázatokra meghatározott természetbeni
támogatási keretösszegek tudomásul vételéről dönt a képviselő-testület.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében, a 2015. évi Civil Alap ’A’ komponensére
benyújtott pályázatokra meghatározott támogatási összegeket.
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
1
Kulturális Egyesület Színfolt Ma- CIV-001-15
325.000,-Ft
zsorett Csoport
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2
3

OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
Kulturális Egyesület Komédiás
Kör

CIV-003-15

150.000,-Ft

CIV-006-15

100.000,-Ft

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján, a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 2015. évi Civil Alap ’A’ komponensére benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő támogatásban részesíti.
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
1
Körösmenti Táncegyüttes Ala- CIV-002-15
600.000,-Ft
pítvány
2
„Suttyomba” a Viharsarok Népi CIV-005-15
225.000,-Ft
Kulturörökségének Megőrzéséért Alapítvány
3
Hallható Hang Alapítvány
CIV-009-15
250.000,-Ft
4
Gyomaendrődi Zenebarátok
CIV-010-15
150.000,-Ft
Kamarakórus Alapítvány
5
Közalapítvány Gyomaendrőd
CIV-011-15
200.000,-Ft
Város Közgyűjteményeiért
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi azt,
hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés b)
pontjában biztosított átruházott hatáskörében, a 2015. évi Civil Alap ’B’ komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiaknak megfelelően, a tényleges teremhasználati
igénybevétel alapján természetbeni támogatásban részesíti az alábbi keretösszegekkel:
Név
Nyugdíjas Gyomai Nőklub
40.000,-Ft
RUMBA Táncsport Egyesület
125.000,-Ft
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaend18.000,-Ft
rődi Egyesület
Kner Tánc Sport Egyesület
125.000,-Ft
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
82.000,-Ft
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
40.000,-Ft
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
125.000,-Ft
Határidő: azonnal
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A 6. döntési javaslatban pedig a képviselő-testület kötött felhasználású támogatásban
részesíti azokat a felsorolt szervezeteket, akik egyedi támogatási igényre pályázatot
nyújtottak be.
Farkas Zoltánné képviselő a döntési javaslatot érintő módosító javaslattal élt, miszerint a Békés Megyei Diáksport Bizottság is pályázatot nyújtott be már sokadszorra,
mely elsősorban a diákolimpiai rendezvényekre szól. A döntési javaslatban szereplő
javasolt támogatási keret az iskolák közötti versenyek lebonyolítására használható fel,
mely versenyeket általában a testnevelő tanárok szerveznek a városban. Az utóbbi
időben az a probléma, hogy nincs az útiköltségre pénz, tehát hiába szervezik meg a
versenyeket, nem tudnak elutazni a gyerekek. A diáksort bizottság elmúlt évi elszámolásából azonban látható, hogy gyakorlatilag csak személyes tiszteletdíj, bírói díj és
hasonlókra volt kifizetés, útiköltségre nem. Az idei tervezetben is nagyrészt erre van
tervezve kiadás, ezért azt javasolja, hogy elsősorban útra illetve a gyermekek jutalmazásra legyen ez a támogatási összeg felhasználható. Tudniillik ezeket a versenyeket a
kollegák munkaidőben szervezik, hasonlóan bármilyen más versenyhez, például tantárgyi verseny, és ott sincs külön díjazás. Ezt a megoldást találják igazságosnak.
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt mondja el, hogy a javaslat alapján akkor a támogatási összeg folyósítása hogyan történjen, kinek a nevére
szóljanak azok a számlák, amit ennél az alapnál majd figyelembe tudnak venni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy két eleme van a módosító javaslatnak, egyrészt, hogy a jutalmazásra lehessen fordítani az ebben szereplő összeget. Ennek nincs
akadálya, természetesen olyan számlákat lehet elfogadni majd, melyek a javadalmazáshoz kapcsolódnak. A másik eleme pedig a gyerekek utaztatása. Véleménye szerint
ennek sincs akadálya. Ez azt jelenti majd, hogy a támogatási szerződést módosítani
kell, amennyiben a képviselő testület ezt a javaslatot elfogadja. A támogatási szerződésben kell majd pontosítani, hogy milyen célra használhatja fel ezen összeget. Ott
meghatározható például, hogy autóbusz bérlésére, útiszámlákra stb. fordítható ez az
összeg.
Toldi Balázs polgármester további hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
6. döntési javaslatról azzal a kiegészítéssel, hogy a Békés Megyei Diáksport Bizottság
részére a Támogatási Szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a támogatás a gyermekek utaztatásának költségére, illetve díjazásukra használható fel.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
a)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 6. § (7) és (10) bekezdése
alapján kötött felhasználású támogatásban részesíti azokat az alább felsorolt szervezeteket, akik egyedi támogatási igényre pályázatot nyújtottak be.
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt/javasolt támogatás
1
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesü- CIV-004-15
400.000,-Ft
let
2
Közalapítvány Gyomaendrőd
CIV-007-15
700.000,-Ft
Város Közgyűjteményeiért
3
Gyomaendrőd Város Tűzoltó
CIV-008-15
500.000,-Ft
Egyesület
5
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-012-15
500.000,-Ft
b)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 6. § (7) alapján a Békés Megyei Diáksport Egyesület részére a SPO-009-15 egyedi támogatási igényét 500.000,-Ft
támogatásban részesíti, azzal, hogy a támogatás a gyermekek utazási költségeire,
valamint díjazásukra használható fel.
Határidő: azonnal
24. napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, korábban már a képviselőtestület tájékoztatást kapott arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 14. § (2) bekezdésében előírt, közterületeknek és közintézményeknek az
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésének tilalmával kapcsolatban milyen
intézkedéseket tett a bizottság. A kormányhivatalnak adott válaszban jelezték, hogy a
Képviselő-testület még nem fejezte be a felülvizsgálati és névmódosítási eljárást.
Az előterjesztés végén olvasható az, hogy az utcanevek esetében még hatról be kell
szerezni a MTA állásfoglalását, és egy utcanév esetében a Békés Megyei Levéltárat
kell megkérni az állásfoglalás megadására. Ezek a következő utcák: Dobi István, Hámán Kató, Martos Flóra, Micsurin, Polányi Máté, Rózsa Ferenc és a Tokai Ferenc utca.
Utóbbiról a Levéltár állásfoglalását várja a képviselő testület.
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A bizottság a napirendi pontot 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, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy készítse elő az önkényuralmi rendszerekhez köthető
neveket hordozó közterületek elnevezésének módosítását.
A megalapozott döntés érdekében a 2013-ban összeállított listából
még fennmaradt 6 név esetében szerezze be a minden kétséget kizáró, egyértelmű MTA állásfoglalást.
Egy név esetében keresse meg a Békés Megyei Levéltárat a név eredetének felkutatására, majd szükség szerint az MTA állásfoglalás beszerzésére.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
25. napirendi pont
XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök ismertette az előterjesztést, mely szerint a
Képviselő-testület a 2015. február 25-i ülésén a 2015. városi rendezvények támogatása kapcsán döntött arról, - tekintettel arra, hogy a GYÜSZTE elnökének jelzése alapján
az Egyesület nem kívánja megrendezni 2015-ben a Nemzetközi Halfőző versenyt, hogy a Nemzetközi Halfőző verseny 2015. évi megrendezésének pályázati kiírásáról a
Képviselő-testület a 2015. március havi ülésén dönt. Az ajánlattételi felhíváshoz szükséges ugyanis meghatározni a rendezvény pontos idejét, helyszínét, valamint támogatásának forrását.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a rendezvény helyszínéül az
endrődi Népligetet, időpontjául pedig 2015. augusztus 22. napját. Forrásául az önkormányzati rendezvényekre elkülönített keretből 850 ezer Ft-ot.
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Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy mindhárom bizottság igyekezett kikerülni a Kondorosi Betyárnapok időpontját, hátha marad itt valaki a Halászléfőző versenyen is. A helyszínnel egyetértenek. Az ő bizottsága javasolta, hogy a VW bogártalálkozó idején legyen ez a rendezvény, Nem mondhatják, hogy egyezik a két rendezvény közönsége, viszont az a program átjárást biztosíthat Endrődről Gyomára, Gyomáról Endrődre. Példának hozta fel a Kondorosi Betyárnapokat, ahol egyszerre több
helyszínen vannak programok (ha jól emlékszik 6 helyszínen). Épp ezért nem tartja
hátránynak, ha egy napon vannak a programok a város két településrészén.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy két bizottság nagyjából egyező döntést
hozott.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester elmondta, itt most arról van szó, hogy Kardos
Ferenc részt vett a bizottsági ülésen és egy részük ezért állt el az időponttól, és ha jól
informálódott, akkor a Betyárnapok már akkor szombaton nincsenek.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy Alpolgármester Asszonynak is az a véleménye, ami a határozati javaslatban szerepel, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015-ben
XVII. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző verseny
megrendezéséhez pályázati eljárást folytat le.
Rendezvény helyszíne: Az endrődi Népliget
Rendezvény időpontja: aug.22.
Rendezvény önkormányzati támogatása: 850ezer Ft
Határidő: azonnal
26. napirendi pont
2015. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
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Betkó József bizottság elnök elmondta, a 2015. évi szúnyoggyérítés elvégzéséhez
kapcsolódó szakértői feladatok ellátásáról szól az előterjesztés. Határidőre egy ajánlat
érkezett Betyó János szakértőtől, aki eddig is ellátta a szakértői feladatokat, ebben az
évben ezt 1.000.000,- Ft + ÁFA, tehát bruttó 1.270.000,- Ft-ért vállalta.
A társulási ülésen a tagtelepülések területnagyságuk alapján fogják a díjat fizetni, a
szakértői díj elfogadásáról a tagtelepülések nagy része már értesítette Önkormányzatunkat.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
27. napirendi pont
2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2014. évi közbeszerzési tervről beszámoló
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, minden év március 31. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek
tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatás megrendeléseit, valamint árubeszerzéseit.
Jelen előterjesztés részletesen tartalmazza a 2014. évi közbeszerzési terv megvalósulását, és a 2015. év tervezetét.
A bizottság a napirendi pontot 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,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város
Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja az alábbiak szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015.
gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
30.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015-2016 gázév
tési ideje
2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Villamos energia beszerzés
2016. évre
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
28.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. III. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2016. évre
tési ideje
3)
1.
2.
3.
4.

Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
Beszerzés megnevezése
Belterületi útfelújítás
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
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5. Beszerzés becsült értéke
6. Fedezet

49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015. május - november
tési ideje
4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
Beszerzés megnevezése
Parkolók felújítása
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke
11.400.000.- Ft
Fedezet
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015. május - november
tési ideje
5)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
6. Fedezet

Szolgáltatás megrendelés

Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. I. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015. április 1. – 2015. dectési ideje
ember 31.
6)
1. Közbeszerzési eljárás tár- Építési beruházás
gya
2. Beszerzés megnevezése
Városi közintézmények
komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke 170.655.317 Ft
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6. Fedezet

Pályázati nyertesség esetén
támogatás 85%, önerő 15%.
7. Eljárás tervezett időpontja Pályázati nyertesség esetén
2015 évben
8. Beszerzés tervezett teljesí- Pályázati nyertesség esetén
tési ideje
2015 évben
7)
1. Közbeszerzési eljárás tár- Szolgáltatás
gya
2. Beszerzés megnevezése
Városi közintézmények
komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke 14.699.830 Ft
6. Fedezet
Pályázati nyertesség esetén
támogatás 85%, önerő 15%
7. Eljárás tervezett időpontja Pályázati nyertesség esetén
2015 évben
8. Beszerzés tervezett teljesí- Pályázati nyertesség esetén
tési ideje
2015 évben
8)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések
a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Hídépítés
III.
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
5. Beszerzés becsült értéke
53.593.036 Ft
6. Fedezet
100% pályázati támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. I. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015. év
tési ideje
9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Szolgáltatás megrendelés
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök men403

3.
4.
5.
6.
7.
8.

tén" - turisztikai fejlesztések
a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Marketing
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke
11.811.024 Ft
Fedezet
100% pályázati támogatás
Eljárás tervezett időpontja 2015. I. negyedév
Beszerzés tervezett teljesí- 2015. év
tési ideje

10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
6. Fedezet

Építési beruházás

Belvíz III. utómunkálatok
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
13.385.827 Ft
Költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesí- 2015. I. félév
tési ideje
Gyomaendrőd, 2015. március ...........
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

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

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2014. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
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Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
28. napirendi pont
Földgáz közbeszerzési eljárásra Bíráló Bizottság létrehozása
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015-2016 évre tervezett önkormányzati és intézményi földgázmennyiség beszerzésének becsült értéke – az egybeszámítási szabályokat figyelembe véve – meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így
az eddigi gyakorlatnak megfelelően szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A közbeszerzési csoport megkezdte előkészítő munkáját.
A jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és Jogi szakértelem biztosítása: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (energia beszerzés): Nagy Sándor.
A bizottság a napirendi pontot 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,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20152016. évre vonatkozó Földgázbeszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és Jogi szakértelem biztosítása: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (energia beszerzés): Nagy Sándor
Határidő: 2015. március 26.
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Felelős: Toldi Balázs polgármester
29. napirendi pont
Sportcsarnok eszközbeszerzés
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015 februárjában megkeresés
érkezett a Zöldpark Nonprofit Kft.-től, miszerint a tavalyi év során felújított Varga Lajos Sportcsarnok tisztán tartásához szükséges lenne egy új takarítógép beszerzése,
valamint a megfelelő működtetéshez egy eredménykijelző.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Varga Lajos Sportcsarnok részére takarítógép beszerzését.
Az eszköz tényleges bekerülési költsége az üzemeltető Zöldpark Kft.
részére 2015. évre meghatározott működési célú pénzeszköz átadás
összegéből levonásra kerül.
Egyebekben megbízza a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a beszerzési szabályzat szerint az eszköz beszerzésében eljárjon.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Varga Lajos Sportcsarnok részére eredménykijelző tábla beszerzését.
Az eszköz tényleges bekerülési költsége az üzemeltető Zöldpark Kft.
részére 2015. évre meghatározott működési célú pénzeszköz átadás
összegéből levonásra kerül.

406

Egyebekben megbízza a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a beszerzési szabályzat szerint az eszköz beszerzésében eljárjon.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
30. napirendi pont
2015. évi útfelújítás
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy a rendelkezésre álló forrás a 2015. évi
költségvetésben 61 millió Ft, melybe benne van a köztemetők felújítása is, mely 8 millió Ft a várható járulékos költségekkel együtt. A műszaki ellenőrzés és előkészítés
bruttó 1.700.000 Ft. A tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni közbeszerzési értékhatárt, ezért célszerű a műszaki tartalom meghatározásával egyidejűleg a
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges döntések meghozatala is, jelen estben a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása. A jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság
személyeire a következők szerint tettek javaslatot: a közbeszerzési szakértelemre Nyíri-Szmolár Esztert, a pénzügyi szakértelemre Szilágyiné Bácsi Gabriellát, jogi szakértelemre Dr. Csorba Csabát és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemre a műszaki
ellenőrt javasolták.
Bizottságuk javaslatát a felújítandó illetve megépítendő utakkal kapcsolatban mindkét
bizottság elfogadta, az előterjesztés mellékletét képezi. Elmondta, hogy nem számít
vitára ehhez kapcsolódóan.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi útépítési és
felújítási beruházás műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Hiba
Hiba helye nagysága (m2)
Losonczy
utca
Templom

Javítás módja
Egységár

Finisheres aszfalt terítés, forgalomtechnika
1606 kiépítés
0 emulzió és kavics terí407

Nettó öszszeg

Bruttó öszszesen

11 625 110
9 153 630 Ft
Ft
1 600 Ft
0 Ft
0 Ft

zugi út
VII. 24 tanya
bekötő út
Orgona utca
I.
Orgona utca
II.
Vásártéri ltp
garázssor
Kenderáztató út

Bónom zugi
út
Kátyúzás
Téglagyári
út
Kerékpárút
Penny - piac
Hősök útja
Bessenyei és
Esze T között

Dobó István
utca

Október 6.
ltp. I.

tés
tükör készítés, 20 cm
FZKA, 5 cm kiékelő
0 réteg, gépi tömörítés
tükör készítés, 20 cm
FZKA, 5 cm kiékelő
340 réteg, gépi tömörítés
tükör készítés, 20 cm
FZKA, 5 cm kiékelő
1100 réteg, gépi tömörítés
tükör készítés, 20 cm
FZKA, 5 cm kiékelő
150 réteg, gépi tömörítés
tükör készítés, 20 cm
FZKA, 5 cm kiékelő
429 réteg, gépi tömörítés

Meglévő burkolat
bontása, útalap helyreállítása, alap és kopó aszfaltréteg kiépí200 tése
élvágás, bontás2000 tisztítás, 6 cm AC 11
élvágás, bontástisztítás, 6 cm AC 11
kerékpárút alapra, új
218 térkő burkolat

élvágás, bontás140 tisztítás, 6 cm AC 11
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí0 tés
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm ki615 egyenlítő réteg be408

4 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 727 200
4 000 Ft 1 360 000 Ft
Ft
5 588 000
4 000 Ft 4 400 000 Ft
Ft

4 000 Ft

600 000 Ft 762 000 Ft

2 179 320
4 000 Ft 1 716 000 Ft
Ft
Útépítés ösz- 17 229 630 21 881 630
szesen
Ft
Ft

3 573 780
14 070 Ft 2 814 000 Ft
Ft
13 000 000 16 510 000
6 500 Ft
Ft
Ft
6 500 Ft

0 Ft
1 578 102
5 700 Ft 1 242 600 Ft
Ft

6 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

0 Ft

1 155 700
910 000 Ft
Ft

0 Ft

0 Ft

1 171 575
922 500 Ft
Ft

Október 6.
ltp. II.
Eszet T.
Hantoskerti
út

Mirhóháti út
Dobó istván
utca (Körgát
- Kálvin)

Vásártéri ltp
garázssor
Áchim út

Széchenyi

Egeressy
utca

Napkeleti
utca

Kocsorhegyi
út

hordás, gépi tömörítés
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí225 tés
repedezett burkolat
bontása, kézi aszfalt
terítés, gépi tömörítés
repedezett burkolat
bontása, kézi aszfalt
576 terítés, gépi tömörítés
kiegyenlítő réteg építés, kézi aszfaltterítés
0 gépi tömörítéssel
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí760 tés
240 Finisheres terítés
repedezett burkolat
bontása, kézi aszfalt
50 terítés, gépi tömörítés
Meglévő burkolat
bontása, útalap helyreállítása, alap és kopó aszfaltréteg kiépí70 tése
meglévő útalap bontása, helyreállítása, új
alap és kopóréteg
212 készítése
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí1500 tés
409

1 500 Ft

6 000 Ft

337 500 Ft 428 625 Ft

0 Ft

0 Ft

4 754 880
6 500 Ft 3 744 000 Ft
Ft

6 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 447 800
1 500 Ft 1 140 000 Ft
Ft
1 783 080
5 850 Ft 1 404 000 Ft
Ft

6 000 Ft

300 000 Ft 381 000 Ft

14070

1 250 823
984 900 Ft
Ft

1 615 440
6000 1 272 000 Ft
Ft

2 857 500
1 500 Ft 2 250 000 Ft
Ft

Útfelújítás
összesen

30 321 500 38 508 305
Ft
Ft
47 551 130 60 389 935
Összesen
Ft
Ft
Rendelkezés- 48 267 716 61 299 999
re álló összeg
Ft
Ft
Különbözet
716 586 Ft 910 064 Ft

Gyomai temető

Endrődi temető

meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí2015 tés
meglévő útalap lazítása, elegyengetése,
átlagosan 5 cm kiegyenlítő réteg behordás, gépi tömörí1500 tés

3 838 575
1 500 Ft 3 022 500 Ft
Ft

2 857 500
1 500 Ft 2 250 000 Ft
Ft
Temető felújítás össze5 272 500 6 696 075
sen
Ft
Ft

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi útépítési és felújítási beruházás közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Jogi szakértelem: Dr. Csorba Csaba
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Műszaki ellenőr
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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31. napirendi pont
Vasútállomás előtti területek felújítása
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy az elmúlt években folyamatosan viszszatérő problémaként jelentkezik a vasútállomás előtti terület állapota. A szóban forgó területek többsége a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV vagyonkezelésében
van.
A fennálló helyzet rövidtávú megoldásaként lehetőség nyílt arra, hogy az Önkormányzat a MÁV hozzájárulásával felújítsa ezeket a területeket.
A felújítandó terület nagysága kb. 2000 m2 és a 3743/8 és 3743/7 hrsz-ú állami és a
2887/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érinti.
Mivel az egyeztetés után készült el a 2015. évi költségvetés, így abba már beépítésre
került a felújításra 15 millió forint.
A megvalósítandó műszaki tartalom kidolgozására tervező felkérése szükséges.
A tervezőktől elvárt kidolgozandó műszaki tartalom a meglévő aszfalt burkolatok felújítása, szegélyezése, a vízelvezetés kidolgozása, a meglévő betonburkolatokra új térburkolat kialakítása, az új forgalmi rend kialakítása és a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos elvezetése.
A kialakítandó műszaki tartalom tervezése során figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy a Szabadság téren lévő autóbusz-pályaudvar áthelyezésre kerülhet a
vasútállomás környezetébe.
Erre lehetőséget biztosít a TOP, mivel abban 60 millió forint került elkülönítésre a közösségi közlekedés fejlesztésére.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a vasútállomás előtt található 3743/8 és 3743/7
hrsz.-ú állami és a 2887/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon található közlekedési
felületek felújítását, a Kövimet Kft. által benyújtott árajánlatot fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.
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,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a vasútállomás előtt található 3743/8 és 3743/7 hrsz-ú állami és
a 2887/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található közlekedési felületek felújítását, a Kövimet Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadja
és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
32. napirendi pont
2015. évi vízterhelési díj
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, hogy a vízterhelési díjfizetési kötelezettség
azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez, azaz az Alföldvíz Zrt-t.
Az éves díj megállapítása során alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a
kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt. által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra.
Az Alföldvíz Zrt. a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette. A 2015-ben alkalmazandó
vízterhelési díjak a lakossági fogyasztóknak 3,96 Ft, az önkormányzati fogyasztóknak
15,8 Ft, a hatósági díjas fogyasztóknak 23,7 Ft, a szippantott szennyvíz után pedig
35,6 Ft. Az árak az Áfát nem tartalmazzák. Az Önkormányzatnak a vízterhelési díj
megállapításával kapcsolatban csak egyetértési joga van.
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,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2015-es
vízterhelési díjakról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Vízterhelési díjak 2015. április 1-től.
2015-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
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Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

3,96
15,80
23,70
35,60

Határidő: 2015. április 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
33. napirendi pont
Belvíz III. utómunkálatok
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület a 2014. decemberi ülésén tárgyalta a Belvíz III. beruházás során használt zagykazetták tereprendezését tartalmazó utómunkálatok elindítását.
A legalacsonyabb ajánlatot adó Csatlós Zsolttal nettó 380.000 Ft + Áfa (bruttó
482.600 Ft) összeggel megkötésre került a tervezési szerződés és a tervek elkészültek.
A tervdokumentációt árazatlan költségvetési kiírással együtt megküldték a korábbi
ajánlatadóknak. A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat adta a legkedvezőbb
ajánlatot bruttó 16.840.200 Ft értékben, de a tervezéssel együtt ez 290.957 Ft-tal
több, mint amit a testület a 2014. decemberi ülésén meghatározott.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja, azzal a feltétellel, hogy Polgármester Úr folytasson tárgyalást a
Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulattal a költségek csökkentése érdekében.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy a költségek csökkentéséről úgy kellene
tárgyalni, hogy a víztelenítést el kell végezni minél hamarabb, a növényzet eltávolítását az önkormányzat el tudja végezni, és valószínű, hogy külön kellene kezelni az önkormányzati és a bérelt területeket. A rekultivációnak különböző formái vannak,
melyből ide vonatkozóan fontos, hogy szántóföld művelésű legyen újra. Ebben az
esetben a rekultiváció ára nagyon megközelíti a föld értékét. A bérelt területeket tehát a terv szerint rendbe kell tenniük, viszont a saját területeken nem szükséges a terv
szerinti összeget ráfordítani. Ráérnek a növényzet eltávolítása után erre visszatérni,
hisz talán jóval kevesebb földmunkával is rekultiválható ez a terület.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a döntési javaslatban nem szerződéskötés, hanem egyeztetés szerepel, úgyhogy Osztályvezető Urat kéri majd, hogy egyeztessen egy időpontot, melyen szeretné, ha Bizottság Elnök Úr is ott lenne, hisz Ő tud
majd megfelelő módon indokolni. Így várhatóan hatékonyabban fognak majd tudni
tárgyalni. Kiegészítésként kérte, hogy módosítsanak annyit a javaslaton, hogy vegyen
részt Betkó József elnök is ezen a tárgyaláson.
413

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert illetve a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulattal folytasson tárgyalást a rendelkezésre álló forrás és az ajánlati
ár közötti árkülönbözet lecsökkentése érdekében.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
34. napirendi pont
Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy Alpolgármester Asszony jelezte felé, hogy
tiszteletdíjának egy részéről, mely 53 220 Ft/hó le kíván mondani. A Magyarország
helyi önkormányzatáról szóló törvény értelmében erre van is lehetősége. Alpolgármester asszony kéri nyilatkozatában, hogy a költségvetés tervezésekor a Határ Győző
Városi Könyvtár és az Endrődi temető karbantartására vegye figyelembe a fent megjelölt összeget.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak Alpolgármester aszszony kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszonyt kizárja a Lemondás
alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
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Határidő: azonnal

A döntési javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester nem szavazott - és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának egy részéről való írásbeli lemondását. 2015. január
1. napjától az általa felvenni kívánt tiszteletdíj összege bruttó 130.010
Ft/hó.
A lemondott összeg (53 220 Ft/hó, azaz: ötvenháromezerkettőszázhúsz forint) kerüljön be a költségvetési rendelet működési
céltartaléka közé és a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az alpolgármester kérésének megfelelően 319.320 Ft kerüljön beépítésre a Határ Győző Városi Könyvtár működési kiadásai közé, valamint 319.320 Ft az Endrődi temető karbantartására.
Határidő: azonnal
35. napirendi pont
Közérdekű bejelentés kivizsgálása
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a múlt héten egy közérdekű bejelentés érkezett hozzá a „Lélekkel a Körösök mentén” megnevezésű projekttel kapcsolatban
egy beazonosíthatatlan személytől. Kérte a panaszos, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 1.§-a szerint járjon el. Erről azt kell tudni, hogy a panaszkezelő jogosult kivizsgálni a panaszt, és ez esetben a döntésre jogosult szerv az a Képviselő- testület lesz, hisz ez a beruházás az Önkormányzat, a Képviselő- testület beruházása. Ez a bejelentés a Képviselő- testület, azon belül a Pénzügyi
Bizottság munkáját érinti. Ennek megfelelően, ha nem az erre jogosult szervhez történik a bejelentés, akkor azt a vonatkozó jogszabályok értelmében be kell terjeszteni a
döntésre jogosult szervhez. Előzetes vizsgálatok szerint kétféle döntést lehet a Képviselő- testület elé terjeszteni. Az egyik, hogy megbíz egy arra hivatott szervet, hogy a
közérdekű bejelentést vizsgálja ki, és erről tegyen a testületnek jelentést. A másik alternatíva, - mely szintén a törvény szabályozásából következik, - hogy mivel nem beazonosítható a személy, hisz csak egy név-aláírás szerepel a bejelentés végén, a Képviselő- testület minden vizsgálat nélkül elutasíthatja azt. Neki, egyeztetve az eljárásban szereplő más személyekkel és a beruházás megvalósításában részt vevő szemé415

lyekkel, az a javaslata, hogy ennek kivizsgálásával bízzák meg az Ügyrendi bizottságot. A következők miatt teszik ezt a javaslatot.
Azok a bemutatott tények, melyek ebben a bejelentésben vannak nem tisztázhatóak.
Egyrészt ténybeli tévedései másrészt összegszerűségbeli problémái is vannak a bejelentésnek. Ennek az a lehetősége, hogy akár az Ügyrendi bizottság vagy más arra kijelölt és jogosult szerv vizsgálatot végez, majd javaslatot tesz a szigorú eljárást követően. Látja a Képviselő- testület, hogy a projektmenedzsment minden ülésen beszámol
a beruházás állásáról. Ezt a beruházást az irányító hatóság is szigorú figyelemmel kíséri. Polgármester Úr beszélt már arról, hogy az irányító hatóság nemrég végzett ellenőrzést a beruházásnál, ahol tételesen átnézett mindent. Az eljárásban jogi és
egyéb szakértők vesznek részt, akiknek feladatuk, hogy az esetleges összeférhetetlenségi észrevételeket jelezzék a döntéshozóknak. Ez idáig ilyen felhívás nem érkezett,
egyébként a bejelentésben szereplő társaság a beruházás döntéseiben nem vesz
részt. Pont azért, mert az érintett személy véleményük szerint nem tisztázható és nem
tehetőek a nagyvilág elé azok a tények, melyek alapján ez a bejelentés megcáfolható,
azért javasolják, hogy ez a bizottság folytassa le ezt az eljárást.
Nagyné Perjési Anikó képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket döntsenek Képviselő asszony kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van
szükség.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárja
Nagyné Perjési Anikót a közérdekű bejelentés kivizsgálása tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Poharelec László képviselő elmondta, hogy a mai nap folyamán már elhangzott,
hogy a bizottság mást tárgyalt, mint ami itt a testület elé került. Ott szerinte nagy
probléma volt, mikor ezt a bizottság tárgyalta, nem látta ezt a levelet. Ez a levél
endrődiesen szólva tele van tajápálással. Ne haragudjanak meg, de ha a következő
testületi ülésre érkezik egy beazonosítható levél, hogy az egyik képviselő a Holdról
Mars köveket dobál, és vizsgálja ki a testület, hogy jogosan dobálta-e le, akkor ezzel
majd foglalkozzon az Ügyrendi bizottság? Arról nem beszélve, hogy Jegyző Úr elmondta, hogy neki szólt a levél, akkor legyen szíves, válaszoljon rá. Mert most nem
tudja, hogy a Képviselő- testületet vagy a képviselőt akarják lejáratni vagy Jegyző Úr
416

saját magát, hogy ezt nem tudta lerendezni. Azon kívül, hogy helyesírási hiba nincs
benne, azon kívül semmi értelmes. Nem szeretné, ha teret adnának az ilyeneknek.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy valószínű Képviselő Úr nem olvasta el az
előterjesztést, vagy valamit félre értett benne, ugyanis a bizottság ezt nem tárgyalta.
Ott Ő csak egy tájékoztatást adott arról, hogy van egy ilyen bejelentés. Természetesen meg tudná ezt válaszolni, hisz amit itt a felvezetés során elmondott azt abban a
tudatban mondta el, és azt a vizsgálatot követően, amit az eljárásban érintett személyekkel való konzultálás során megállapított. Valószínű azonban, hogy nem volt érthető és ezért elnézést kér, de nem volt hatásköre erre válaszolni. Nem véletlen írta le az
előterjesztésben ki a döntésre jogosult. A jegyző nem jogosult erre válaszolni. Azt is
elmondta, hogy valóban nem tényszerű a beadvány, de számtalan ilyen lehet még, és
ezeket csak az arra jogosult válaszolhatja meg, mert megvizsgálja a tényeket és elmondja, hogy ezek nem valósak. Azt is leírta, hogy a 2. javaslatnak is van törvényi
alapja. A település életében több nagy beruházás volt, ilyen a szennyvízberuházás
vagy a regionális hulladéklerakóval kapcsolatos beadványokat is említhetné, tehát a
Képviselő- testület életében az ilyen beadványok nem az elsők és nem is az utolsók.
Ezt minden testület a maga súlya szerint kezelte. Véleménye szerint az érintett érdekében kell lefolytatni ezt az eljárást.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy neki mindegy, hogy bizottsági ülésen
volt e valami napirend vagy sem. Beszélhettek róla, vagy nem. Eléjük került-e ez a levél, vagy sem. Nem.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, valóban beszéltek erről a bizottsági ülésen, mert Jegyző Úr tájékoztatta őket arról, hogy érkezett egy ilyen megkeresés felé. Nem olvasta fel, de most idekerült eléjük és erről dönteni kell. Szerinte
akkor nyugodnának meg a kedélyek, ha a bizottság egy jogszerű jelentést tudna adni
a testület felé, és akkor Képviselő társuk is és mindenki megnyugodhatna ebben az
ügyben, hogy van-e összeférhetetlenség vagy nincs. Ebben kéri Jegyző Úr segítségét,
hogy egy korrekt tájékoztatást adhassanak majd a testület felé.
Dr. Csorba Csaba jegyző változatlanul hangsúlyozta, hogy egy rövid tájékoztatást
adott a bizottsági ülésen. A bizottság ezt nem tűzte napirendi pontra, nem is hozott e
kérdésben döntést, nem is hozhatott, hisz nincs hatásköre erre.
Poharelec László képviselő kérdezte, hogy de akkor most miért került ide eléjük?
Szerinte Jegyző Úr ismeri jól a szakmáját, ő a törvényesség őre. Adhatott volna egy
egyszerű tájékoztatást, hogy ilyen meg ilyen történt, nem pedig passzolni a labdát
jobbra-balra.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy valószínűleg tényleg nem fogalmaz érthetően, elnézést kér ezért, de vannak hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek.
A bizottságnak nem hatásköre és feladata ezen eljárás megindításáról dönteni. Ez a
Képviselő- testület hatásköre. Ő tájékoztatást adott a bizottságnak, hogy lesz egy
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ilyen beadvány a testületi ülésen, és, hogy a testület az, akinek majd döntenie kell. Ő
nem jogosult ebben dönteni.
Valóban törvényességi felügyeletet gyakorol, de ez nem azt jelenti, hogy Ő eldöntheti, hogy bizonyos kérdések a Képviselő- testület elé kerüljenek, vagy se. Erről a kérdésről tehát a Képviselő- testületnek kell dönteni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy van annyi badarság ebben a levélben,
hogy szerinte felesleges erről ennyit beszélni. Aki elolvasta ezt a levelet, az láthatta,
hogy azon kívül, hogy eltalált néhány nevet és nagyjából az összeget, amit a város
kapott a támogató szervtől, azon kívül sok valóságtartalma és igazsága nincsen.
Másrészt, ha bármi összeférhetetlenség lenne, akkor Jegyző Úr felhívta volna erre a
figyelmet. Véleménye szerint a levél írója a már lenyugodott kedélyeket kavarta fel, és
próbálta elterelni a figyelmet azon dolgokról, amelyek egyébként fontosak a városban, és amik támogathatóak lennének. Ehhez nagy gondolkodás nem kell, mert nagyon sok valótlanság van benne.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester elmondta, hogy az előző ciklusban is történt
egy bejelentés, bár az nem név nélküli volt. Akkor hozzá érkezett ez a levél, mint bizottsági elnökhöz, és megnyugodtak a kedélyek, miután lefolytatták a vizsgálatot.
Épp ezért most is ez a véleménye, hogy az Ügyrendi bizottság folytassa le az eljárást,
hogy megnyugtató választ tudjanak adni a köznek.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy csak azokkal a jövőbeni bejelentésekkel
foglalkozzanak, melyekre tudnak válaszolni, hisz nevetségesnek tartja azt, hogy meghurcolnak valakit egy olyan levél miatt, aminek nincs sok valóságtartalma. Ha valaki
ennyire jól informált, akkor vállalja fel a nevét és álljon ide a Képviselő- testület és a
Képviselő Asszony elé és vállalja fel a véleményét. Nem tartja ezt etikusnak, de ez csak
az Ő véleménye.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy egyetért Polgármester Úrral, és amit
Jegyző Úr nem tehet meg, azt tegye meg a Képviselő- testület és érdemi vizsgálat
nélkül utasítsa el a kérelmet.
Egyéb hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatokról.
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen, 1 nem, és 5 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lélekkel a körösök mentén” megnevezésű projekttel kapcsolatos, az
előterjesztés mellékletét képező, közérdekű bejelentés kivizsgálásával
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az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot nem bízza meg.
Határidő: azonnal
A javaslatot a képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 2.§ (6)
bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező közérdekű bejelentés kivizsgálását mellőzi, mert a bejelentést azonosíthatatlan
személy tette.
Határidő: azonnal
36. napirendi pont
Fülöp István és Vasas György Péter képviselők bizottsági tagsága
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a 2015. március 1-én az 5. egyéni választókerületben megtartott időközi választáson Vasas György Pétert választották meg
képviselőnek. Eskütételét követőn teljes jogú tagként vesz részt a Képviselő-testület
munkájában.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 37.§ (1) bekezdése alapján a
kötelezően és az SZMSZ-ben meghatározott bizottság megválasztására a polgármester előterjesztése alapján kerül sor. A 38.§ (2) alapján a Képviselő-testület a bizottság
személyi összetételét a polgármester előterjesztése alapján bármikor megváltoztathatja.
Mindezek alapján kérem, hogy Fülöp Istvánt a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottságból hívja vissza, és Vasas György Pétert a Bizottság tagjává válassza meg. A korábban megválasztott Pénzügyi bizottsági tagságából nem hívja
vissza. Ezzel minden bizottság teljes lett, mindenki elfoglalta a helyét.
Fülöp István képviselő személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő
kizárását.
A Polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő úr kizárásáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete Fülöp
István képviselőt kizárja a Fülöp István és Vasas György Péter képviselők bizottsági tagsága tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy döntsenek a képviselő úr Városüzemeltetési bizottságból történő visszahívásáról.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal, - Fülöp István képviselő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi CLXXXIX. tv. 38.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel Toldi Balázs polgármester javaslatára Fülöp István
képviselőt a Városüzemeltetési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságból visszahívja.
Határidő: azonnal
Vasas György Péter képviselő személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatalból.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket szavazzanak képviselő úr kizárásról.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
188/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete Vasas
György Péter képviselőt kizárja a Fülöp István és Vasas György Péter
képviselők bizottsági tagsága tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket szavazzanak Vasas György Péter Városüzemeltetési bizottsági taggá történő megválasztásáról.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal, - Vasas György Péter képviselő
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi CLXXXIX. tv. 38.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel Toldi Balázs polgármester javaslatára, Vasas György
Péter képviselőt a Városüzemeltetési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjává megválasztja.
Határidő: azonnal
37. napirendi pont
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szülői Szervezetének kérelme a Százszorszép tagintézménybe óvodai kültéri játékok telepítésének és
engedélyeztetésére
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda Szülői Szervezetének megválasztott elnöke Vatainé Seprenyi Mária
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Százszorszép tagintézménybe óvodai kültéri játékok telepítéséhez és engedélyeztetéséhez az önkormányzat anyagi segítséget nyújtson.
A játékok kedvezményes ára 720.000,-Ft + 140.900,-Ft telepítési költség +26.890,-Ft
engedélyeztetési költség, összesen: 887.790,-Ft. A Szülői Szervezet rendelkezésére áll
720.084,-Ft, a hiányzó 167.706,-Ft összegben kérik az önkormányzat segítségét.
Javasolta a kérelem támogatását azzal, hogy a játékok telepítéséhez közmunkaprogram keretében nyújtsanak támogatást, valamint maximum 120.000,-Ft támogatást
határozzanak meg az oktatási vagyon működtetésének terhére.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Százszorszép Tagintézményébe óvodai kültéri játékok telepítéséhez közmunkaprogram
keretében nyújt támogatást valamint maximum 120.000,-Ft támogatást határoz meg az oktatási vagyon működtetésének terhére.
Határidő: azonnal
38. napirendi pont
Lehóczkiné Timár Irén meghatalmazása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában való képviseletre
Toldi Balázs polgármester elmondta, az előző ciklusban is voltak ilyen állandó megbízatásaik. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a települési polgármesterek
képviselik. Akadályoztatásuk esetén a tagönkormányzat Képviselő-testülete által
meghatalmazott személy nevükben, teljes jogkörrel jár el.
Javasolta Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester asszony állandó meghatalmazását a
Társulásnál, így a Polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviselheti
Gyomaendrőd érdekeit.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester személyes érintettség miatt kérte kizárását a
döntéshozatalból.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a kizárásról. Felhívta a
figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert kizárja Lehóczkiné Timár Irén
meghatalmazása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában való képviseletre tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester nem szavazott - és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában – a polgármester akadályozatása esetén – Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviseletére meghatalmazza Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert.
A meghatalmazás 2015. március 25-től visszavonásig érvényes.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
39. napirendi pont
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
Toldi Balázs polgármester elmondta, megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleménye az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről.
Mint tudjuk a Térségi Szociális Gondozási Központ tanyagondnoki szolgáltatást nyújt
Gyomaendrőd térségében a 001. és a 002. sz. tanyagondnoki körzetekben. A fentiek
alapján most várhatóan lehetőség lesz a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére, új
gépjármű beszerzésére.
A pályázó a közleményben foglaltak alapján az intézmény fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lehet. Azonban a támogatási kérelmekben nettó beszerzési összegekre lehet pályázni, így szükség lesz önerő biztosításra az Áfa tekintetében, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
kell finanszírozni, mivel a fejlesztés eredménye Gyomaendrőd területén realizálódik. A
pontos összegek nem ismertek, ezért a biztosítandó önerő mértékét is csak maximalizálni tudjuk, mely összeg a fentiek szerint beszerezhető gépjárművek nettó értéke
alapján maximum 2.160.000 Ft lehet. Ez az összeg a 2015. évi költségvetési rendelet
felhalmozási célú céltartaléka között gépkocsi vásárlásra elkülönített keret terhére
biztosítható.
Azért kérte a kollegákat, hogy hozzák be ezt az előterjesztést, mert várhatóan április
közepén megjelenik ez a pályázati lehetőség, melyről testületi döntés kell, és kevés
ideig van mód a pályázat benyújtására a megnyitást követően.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák a támogatási kérelem előkészítését a döntési javaslatban leírtak szerint.
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A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
193/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet készítsen elő és nyújtson be
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló rendelet alapján, az 1. számú tanyagondnoki szolgálat részére
gépjárműbeszerzés támogatásának céljából. A szolgáltatásfejlesztést
a tanyagondnoki szolgálat elavult gépjárműparkja indokolja.
A támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 százaléka. Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege
mikrobusz esetén kevesebb, mint nettó 8.000.000 forint.
A beszerzés kapcsán felmerülő ÁFA összegét, azaz maximum
2.160.000 Ft-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetési rendelet felhalmozási célú céltartaléka között gépkocsi vásárlásra elkülönített keret terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja a gépjármű üzemeltetési és fenntartási költségeinek viselését.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Bejelentések
Béres János képviselő elmondta, hogy az elmúlt évben ilyenkor foglalkoztak a Kner
tér helyreállításával, mely meg is történt. A gond viszont, hogy volt benne pad, melyet
a Gyomaszolg Kft akkor bevitt és a mai napig nem került vissza. Szeretné, ha nem
egy, hanem két pad kerülne vissza, hisz sok idős is le szokott ott ülni. Javasolta, hogy
a kikerülő padokat rögzítsék le, hogy ne tudják azokat eltulajdonítani.
A másik a szökőkút állapota. Jelezte már Osztályvezető Úrnak, hogy a liget felőli része
nagyon csúnya, valószínű, hogy burkolat esett le róla és nem csak vízköves. Osztályvezető úr elmondása szerint próbálták már megtakarítani, de nem jött le róla. Valamivel mégis meg kellene tisztítani, mert jönnek a turisták, és az nagyon csúnya úgy.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy mivel jön a jó idő a játszótereket is egyre
többen kezdik használni, ezért kérte, hogy azokat a városüzemeltetési osztály készítse
elő. Tisztában van vele, hogy odafigyelnek rá, de egy utolsó ellenőrzést megér. Kérte
még, hogy az endrődi városrészen is kezdődjenek el a játszótérrel kapcsolatos dol424

gok, hisz már ott is felvetődött, hogy az arra lakó gyerekek is szeretnének ugyanúgy
játszani, mint régen. Az adóosztálynak jelezte, hogy még a napokban is érkeztek adó
befizetési csekkek március 15-i határidővel.
Kérte Enyedi László osztályvezetőt, hogy mondjon erről valamit. Kérte, hogy nyugtassák meg a lakosságot, hogy nem fogják a késedelmi kamatot felszámolni annak, akihez a napokban jutott el a csekk.
Felvetette továbbá, hogy a munkával kapcsolatos személyes érintettséget ne jelentsék
be, illetve ne kérjék a kizárásukat a döntésből. Törvény nem írja ezt elő, szerinte, de
ezt Jegyző Úr jobban tudja. Ha megbíznak valakit egy munkával a képviselők közül, az
is szavazzon nyugodtan magára, jelezve ezzel, hogy elvállalja azt a munkát, hisz így
úgy néz ki, hogy én nem akarom, ti akartátok.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester elmondta, hogy az endrődi templom előtt a
tavalyi évben telepítésre került egy játszótér, ahol a kövesút lezárásaként néhány bokrot is ültettek, melyek közül sok kiszáradt. Kérte, hogy ezeket telepítsék újra, mert ez
így nagyon veszélyes a kisgyerekeknek. Megköszönte Pardi László osztályvezetőnek,
hogy az endrődi templomnál megtörtént a kivilágítás 5 év után. Úgy tudja, hogy nem
is volt olyan nagy probléma. Megköszönte még az endrődi templom körül a szobrok
lemosását, amitől nagyon szép lett az a környék.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, biztosan mindenki megkapta
azt a levelet, amit Polgármester Úr küldött tegnap a GYÜSZTE elnökétől. Ebben Elnök
Úr leírta, hogy a testülettől kapott 4 millió Ft-ot hogyan kívánja felhasználni a Sajt és
Túrófesztivál megrendezéséhez. Elmondta, hogy ennél ő egy kicsit részletesebb költségtervre számított, hisz nem igazán tudják meg ebből, hogyan is lesz felhasználva ez
az összeg. Ha azt nézik, hogy a pályázatoknál 100 ezer Ft-ról is milyen költségtervet
várnak, ahhoz képest ez jóval szűkszavúbb. Igaz, hogy az együttműködési megállapodás nem tartalmazza, hogy ilyet el kell készíteni az Üdültetési Szövetségnek, viszont a költségvetési rendelet elfogadásakor minden képviselő támogatta azt, hogy
az elkövetkezendő önkormányzati támogatással megrendezendő programok előtt 2
hónappal lássanak egy pénzügyi tervet, hogy mire adják azt a támogatást, bármekkora összegről is van szó. Azt, hogy a köztük lévő megállapodás 3-as pontja nem teszi
ezt kötelezővé az Egyesület számára, azt megérti, de a Képviselő-testület ezt megszavazta
Farkas Zoltánné képviselő asszony jelezte, hogy a múlt héten továbbított Pardi László osztályvezetőnek egy lakossági bejelentést a körgát kitisztításával kapcsolatban,
melyről kapott ma egy értesítést, hogy olvasatlan. Kérdezte, hogy mi legyen az útjamódja a kapcsolattartásnak, mert szerinte személyesen sem mindig alkalmas.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy rövidesen költözik a városüzemeltetési
osztály, és ott remélhetőleg jobb lesz az informatikai hálózat.
Betkó József bizottság elnök elmondta, az elmúlt időszakban nem csak az endrődi
templom környékének kivilágítása történt meg, hanem az öregszőlői kerékpárúté is.
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Tegnap este borult időben végigsétált ezen és nagyon gyér ez a világítás. Éppen látszódnak a kontúrjai a két oszlop közötti kerékpárútnak.
Van olyan lámpatest, ami már nem ég. A fő problémát abban látja, hogy a lámpák
maguk alá világítanak. Ha meg lehetne emelni azokat, akkor talán jobban rávilágítana
a kerékpárútra.
A másik bejelenteni valója a Gyomaendrődi Hírmondóval kapcsolatos, mely 4 db A/3as oldalból állt, azt a tanyán élő ingatlanokhoz is szeretné, ha eljutnának. 570 lakott
külterületi ingatlan van. Ez 4760 Ft-jába került volna az Önkormányzatnak. Ezt csak
postai úton lehet megvalósítani. Kérte a testületet, hogy szavazzanak arról, hogy ezt
az összeget biztosítják erre a célra. Amennyiben nem ennyi lapból áll majd az újság,
akkor ez az összeg növekedni fog.
Mraucsik Lajosné intézményvezető felajánlotta az előzőekhez, hogy a Tanyagondnoki szolgálatuk gondnokaival ebben szívesen segítenek, hisz ezt eddig is csinálták
mindkét külterületen, Nagylaposon és Öregszőlőben is.
Betkó József bizottság elnök megkérdezte, hogy hány újság jutott el így az ott élőkhöz?
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, hogy ezt most szám szerint nem tudja
megmondani.
Betkó József bizottság elnök mondta, hogy Öregszőlőben 400, Nagylaposon pedig
100, az egyéb lakott területen pedig kb. 70. Ezt máshogy nem lehet megoldani, csak a
postaládákba bedobva.
Mraucsik Lajosné intézményvezető elmondta, hogy a tanyagondnoknak feladata a
lakossággal kapcsolatot tartani. Ő csak felajánlotta, a segítségüket. Nyilván, ha nem
így dönt a Képviselő- testület, akkor nem.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a felajánlást.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
194/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gyomaendrődi Hírmondó kiadói feladatot ellátó Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja felül a
Gyomaendrődi Hírmondó havonta megjelenő példányszámát figyelemmel a ténylegesen lakott ingatlanok számára. A felülvizsgálat
eredményeként kössön új megállapodást a kézbesítői és postai ter426

jesztésre úgy, hogy az éves lapkiadási támogatás fedezze a lapszámonkénti nyomtatási és terjesztési költséget.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Szonda István intézményvezető
Vaszkó Katalin helyi lakos először is gratulált Vasas György Péternek, nagyon bíznak
abba, hogy az embereket fogja szolgálni, bár nem az ő körzetükben indult, de szurkoltak érte. Továbbá arra szeretett volna választ kapni, hogy a Vásártéri lakótelepen
lévő játszótér megvilágítását meg lehet- e oldani, valamint, hogy kaphatnának-e a
focikapukra hálót. Kérte, hogy végre adjanak már választ ezekre a kérdésekre, mert
legalább 8-szor feltette már azokat testületi üléseken.
Kérdezte még, hogy a 6 millió Ft-os kamatmentes kölcsönt az Ignácz Kft visszafizettee már.
A Pásztor János út 38 szám alatt ingatlanról már tudják, hogy a régi kenyérgyár irodája, és azt is, hogy több tulajdonosa van. Szeretnék azt lehetőségeikhez mérten kihasználni, valamint rendbe tenni. Télen sakkoznának, pingpongoznának, énekelnének az
öregekkel.
Kérte még a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyájuk utáni piszkot szedjék össze, ne
csak a Kossuth vagy a Fő úton, hanem a ligetben is, hisz nagyon sok gyerek jár ki oda.
Legyen náluk nylon zacskó.
Nagyon megköszönte továbbá, hogy 6 év után megvalósult a vasútállomáson a kerékpár megőrző. Egyetlen szépséghibája, hogy reggel 7 órától délig üzemel.
Toldi Balázs polgármester elmondta, tud a problémáról, hogy a közmunka átállásával
voltak gondok. Ez az oka, de orvosolják, és délután is lesz majd őrzés. Jegyző urat
kérte, hogy a hitel visszafizetésével kapcsolatban reagáljon.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy természetesen visszafizette, de a testületnek a késedelmi kamattal volt gondja. Ezt annak idején a testület többször tárgyalta
és le is zárta.
Gózan Sándor képviselő elmondta, hogy utánanézett a Pásztor János úti ingatlannak.
5 tulajdonosa van, és az anyagiak miatt nem tudnak megegyezni, ezért nem tudják
értékesíteni sem. Fedettek a nevek, ezért kizártnak tartja, hogy ebben akár Vaszkó
Katalinék tudnának lépni.
Vaszkó Katalin helyi lakos hangsúlyozta, az egy fertő, ami azon az ingatlanon van,
ráadásul a vonatból is azt látják az utasok. Valami megoldást még is csak kellene találni annak az állapotnak a megszűntetésére. Ez nem csak kifejezetten az ő kérése,
hanem a környékben lakóké is.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a következő ülésre meg fogják nézni,
hogy hogyan tudnak eljárni ebben az ügyben, az önkormányzatnak milyen hatásköre
van.
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Pardi László osztályvezető a világítással kapcsolatban elmondta, a legutóbbi levelükben tájékoztatást adtak róla, hogy a költségvetésben van erre elkülönített forrás, mely
alapján kértek is ajánlatot a tervezésre és a megvalósításra, mely ajánlatok még nem
érkeztek be. Remélhetőleg a jövő hétre megérkeznek, és ezt követően a testület elé
tudják tárni. A focikapu hálóval kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy a sportcsarnokban lévő régi hálókat hamarosan lecserélik, és abból lehetne egy arra alkalmasat
csinálni.
Enyedi László osztályvezető elmondta az adóértesítőket az idén is, úgy, mint tavaly a
közmunkások egy csoportja hordta ki. Sajnos tényleg sok panasz érkezett az idei
munkájukra, mert nem határidőben és nem megfelelően teljesítették a feladatukat. A
felmerült problémák után utánajártak a dolgoknak, és védelmükben elmondaná, hogy
a lakosság is nagyon negatívan áll hozzájuk, nem segítik a munkájukat.
Egyes ingatlanok nehezen beazonosíthatók illetve nincsen postaláda. Persze ez nem
menti fel őket a késedelmes és nem megfelelően elvégzett munka alól. Ők név szerint
nyilvántartják, hogy ki melyik utcát vitte el, tehát a beérkezett panaszok után beazonosítható, hogy ki végzett rossz munkát. Az esetleges eljárást ellenük meg lehet kezdeni. Természetesen a késedelmi kamatot törölni fogják az érintettek részére. Elmondta továbbá, hogy mindenképp felül kell vizsgálniuk ezt a postázási tevékenységüket, hisz az adóosztály részéről évente két alkalommal az adóértesítők kiküldése,
illetve a mezőőri járulék kiküldése, mintegy 25ezer levél. Ha mindezt postai úton tennék az óvatosan számolva is 3-3,5 millió Ft lenne, így mindenképp megvizsgálják
majd, hogy költséghatékonyan és tisztességesen kerüljenek ezek a levelek kézbesítésre.
Egyéb bejelentés nem volt, Polgármester Úr megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést
bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

428

