GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
26/2014.

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

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

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Intézmények vezetői, sajtó képviselői és érdeklődő állampolgárok

Jegyzőkönyv vezetők:

Csikós Anikó, Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama: 14:00-18:30
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a testületi tagokat, Jegyző urat, Aljegyző urat,
Alpolgármester asszonyt, külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Járási Hivatal vezetőjét és a megjelenteket.
Megállapított, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből 11 fő jelen volt, Hornok Ernő lemondását követően 1 képviselői mandátum betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket
kijelölni.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
528/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. 32 napirend szerepelt a
meghívóban, és további két új napirendi pont került kiküldésre. Megkérdezte, hogy
van- e kérdés, észrevétel a napirendekkel kapcsolatban?

1174. oldal

Hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
2. Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c.
projekt előrehaladásáról
3. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás felülvizsgálata
4. Helyijárat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
5. Alföldvíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása
6. dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák Anna ingatlan felajánlása
7. Orvosi rendelők felújításának előkészítése
8. X-Treme Sport Team Egyesület kérelme
9. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
10. Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
11. Regionális Hulladéklerakó Kft. taggyűlési döntések
12. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási
beszámolója
13. A Gyomaközszolg Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
14. A Zöldpark Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
15. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-10. hónap gazdálkodási beszámolója
16. Liget Fürdő Kft-től szolgáltatás vásárlás felhasználása
17. Közfoglalkoztatási beszámoló
18. Beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről
19. Sui Generis pályázat támogatás megelőlegezése
20. Helyiségbérleti díjak módosítása
21. Adóellenőrök 2015. évi foglalkoztatása
22. Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 TÉL
23. Lemondás miatt megüresedett Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági hely betöltése
24. 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítása
25. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014.11. 05.-ei módosítása
26. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésébe delegálás
27. Főépítészi munkakör betöltésére pályázat kiírása
28. dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása
29. Tájékoztató az oktatási vagyon működtetéséről
30. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési
terve
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31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
32. Felnőtt háziorvosi rendelési idők összehangolása
33. Turisztikai pályázat - pótmunka elrendelése
34. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt felkérte Dr. Pacsika
Györgyöt a Gyomaendrődi Járási hivatal új vezetőjét, hogy mutatkozzon be a Képviselő-testületnek, a tv-nézőknek, jelenlévőknek.
Dr. Pacsika György hivatalvezető megköszönte a bemutatkozás lehetőségét. Elmondta, hogy jogi diplomát szerzett a József Attila Tudományegyetem Jogtudományi Karán. A közigazgatási pályája a gyulai polgármesteri hivatalban kezdődött, ahol
egy évet töltött el, majd kistelepülésen jegyzőként dolgozott Tarhoson és Telekgerendáson 2007 szeptemberéig. Ezt követően a Békés Megyei Önkormányzathoz került, ahol a Titkársági és Jogi Osztályt vezette. A konszolidációt követően jogászként
folytatta tevékenységét mostanáig, amikor Andó Ágnes munkáját folytatva a
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetésére kérték fel. Ebben a minőségében második
hetét tölti el. Két dologról szeretne beszélni. Az egyik a kormányablak beruházás elindulása, amely a jelenlegi okmányirodában fog létre jönni. Büszke lehet az egész járás
arra, hogy rendelkezünk egy olyan specifikummal, ami közigazgatási kiscentrumként
jellemzi a járási hivatal működését. Minden szakigazgatási szerv szinte egy helyen található, egy helyen lehet integráltan ügyet intézni. Az okmányiroda átfordítása kormányablakká december 5-én kezdődik meg, és ez a munka várhatóan 2015 tavaszán fog befejeződni. A jelenlegi okmányiroda és a polgárvédelmi raktár lesz kialakítva. Ez úton kért elnézést, ha a jövőben az ügyfeleknek emiatt kellemetlensége lesz,
de ez a beruházás ezzel járhat. Hat munkaállomás lesz kialakítva plusz egy, ami a
fotobox-nak a munkaállomása. A hagyományos okmányirodai ügyintézésen felül
számos építéshatósági, szociális jellegű ügyeknek az intézésére is sor kerül. A hivatal
munkatársai rendelkeznek kormányablak ügyintézői képesítéssel. A beruházás összege kb. 70 M Ft. Ha ez elkészül, akkor egy komoly lépést fogunk tenni annak irányába,
hogy egy gyors és hatékony kiszolgálás és ügyintézés valósuljon meg. A dévaványai
kirendeltség és a kormányablak kapcsolatáról elmondta, hogy az elvi döntés megvan, hogy ott is kormányablak kerül kialakításra. A tervrajzok megvannak, kijelölésre
került az épület, ehhez a dévaványai önkormányzat hozzájárult. Amennyiben el fog
indulni, úgy ott is 30-40 M Ft-os beruházás fog megvalósulni, ami négy munkaállomást
jelent. A másik a munkaügyi kirendeltségnek az integrált ügyfélközpont kialakítása.
Ma jártuk be a területet a kivitelezővel. Maga a kivitelezés közel 30 M Ft lesz, ez január második felére várható. Itt is egy olyan integrált ügyfél kiszolgálás fog megvalósulni, amely egyrészt a minőség irányában, illetve zavartalan ügyfél forgalmat fog jelenteni. Ennek azért nagy a jelentősége, mert ezzel az új modellel a kialakult struktúrával
és berendezésekkel szinte személyre szabottan lehet majd az ügyfelek kiszolgálását
megvalósítani. Nagy előre lépés lesz ahhoz a jó szinthez képest is, amit látok, hogy
kialakult a városban.
Mivel a szakmai múltja döntően az önkormányzathoz kapcsolódik, kiemelten fontosnak tartja, hogy minden képviselő-testülettel, minden önkormányzattal, minden polgármesterrel egy komoly interaktív lényegre törő együttműködés alakuljon ki, erre
törekszik. Azt szeretné, ha az önkormányzatok azon ügyei, elképzelései, amelyek illeszkednek a járáshoz, és amelyekben mi tudunk segíteni, abban ténylegesen működjünk együtt. Felajánlom mindenkinek a segítséget önkormányzati ügyekben is
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amennyiben tud segíteni. Szeretném, ha szép, hatékony eredményeket sikerülne
megvalósítani, amihez ő vagy a hivatal a segítséget meg fogja adni. Mindenkinek jó
munkát kívánt és megköszönte a lehetőséget. Elmondta, hogy minden testületi ülésen a járási hivatal képviseltetni fogja magát, vagy ő személyesen vagy a megfelelő
helyettesítésről gondoskodni fog.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a bemutatkozást, szintén jó munkát kívánt.
Ezt követően elmondta, hogy Halászné Dr. Balogh Erzsébet jelezte, hogy egy petíciót
kíván átadni, felkérte, hogy tegye meg.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet elmondta, hogy 1925. november 4-én született
Krammer Ferenc későbbi Kállai Ferenc, aki 2015. október 4-én lenne 90 éves. Ebből
az alkalomból a Gyomai Szülőföld Baráti Kör egy kérelemmel fordul a testülethez,
miszerint szeretnének méltó emléket állítani Kállai Ferenc színművésznek a Nemzet
Színészének egy mellszobor elkészítésével. Ennek a helyét a Körös Étterem és a buszmegálló között képzelték el. Ez egy méltó hely lenne. A Kállai család a Turul cipőbolt
jelenlegi helyén kis régi parasztházban lakott. Amikor a szülés megindult a férfitagok
elvonultak a Hollerba és megegyeztek abban, hogy amikor megszületik a baba, akkor egy seprűre fehér zsebkendőt tesznek és így jelzik. Ezért gondolták ezt méltó helynek.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a kezdeményezést a testület foglalkozni fog
ezzel a kérdéssel.
Ezt követően elmondta, hogy december 11-12-én kíván szabadságon lenni, felkérte
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, hogy ezeken a napokon helyettesítse.
Kérte, hogy tájékoztatóját vegyék tudomásul és személyes érintettsége miatt zárja ki
a Képviselő-testület a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja szabadságának alakulásáról adott tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
531/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2014. december 11. napjától december 12. napjáig 2 munkanap szabadságot tölt le.
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismertette, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja a Képviselő-testületnek, hogy az alakuló vagy az
azt követő ülésén e törvény szabályai értelmében alkossa meg, vagy vizsgálja felül
SZMSZ-ét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján az Ügyrendi Bizottság elé
terjesztette jegyző úr az elkészített módosító rendelet tervezetet. A módosítás indoka:
az elkészített rendelet tervezet pontosítja a legutóbbi választáson létrejött Képviselőtestületi eredeti összlétszámot, módosítja az átruházott hatáskörök listáját, az ülések
előkészítésének módszerét, pontosítja a normaszöveget, beemeli azt az új esetet,
amelynek elmulasztása esetén a képviselői tiszteletdíj megvonható. Átvezetésre kerül
az alpolgármesteri fogadónap változása, módosítja az alcímet, szabályozza a készpénzben teljesíthető kiadási eseteket és módosítja a zászlórendeletnek a
fellobogózási szabályait. Az Ügyrendi Bizottság támogatta javasolja a módosító rendelet megalkotását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2014. október 12-diki önkormányzati választásokat
követően 8 fő egyéni választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról
mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott
polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.”
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az Ör. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép
„11. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében a polgármester tevékenységét az alpolgármester és az állandó bizottságok elnökei segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülések előkészítése, az előterjesztés-tervezetek ágazati egyeztetése érdekében polgármester egyeztető értekezletet hívhat össze. Az egyeztető
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értekezleten az alpolgármester, az állandó bizottságok elnökei, a jegyző és szükség
szerint az érintett osztályok vezetői vesznek részt.
(3) Az ülés előkészítő egyeztető értekezletet az esedékes Képviselő-testületi ülést
megelőző 15. napra a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az egyeztető értekezletről emlékeztető készül.”
4. § Az Ör. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
„d) helyi települési nemzetiségi önkormányzat,”
5. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel:
„g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen;”
6. § Az Ör. 32. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép
„32. § (3) Az alpolgármester a polgármester tartós távollétében minden munkanap
10 és 12 óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve
minden hét pénteki napján 8 és 9 óra között ügyfélfogadást tart.”
7. § Az Ör. 25. Gazdálkodás, ellenőrzés alcíme helyébe a következő rendelkezések
lépnek
„25. Gazdálkodás, ellenőrzés
40. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy
ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv kijelöléséről.
(3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a
7. melléklet tartalmazza.
41. §(1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves
beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:
a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai
teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a
pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját,
c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,
d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.
(2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához
kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit.
(3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31éig nyújtják be.
(4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapításait csatolja a beszámolókhoz.
(5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.
42. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső
ellenőrzés útján biztosítja.

1179

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el.
(3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselőtestület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a
képviselő-testület elé terjeszti.
43. §A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ
5. melléklete tartalmazza.
44. §(1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a
34. § (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.
(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt
módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó
köztisztviselők és a 43. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.”
8. § Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hoszszában, valamint a Fő úttól az új Városházáig vezető utat és a Hősök terét nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.”
(3) Hatályát veszti a:
a) 10. § (2) b) pontja,
b) 31. § (4) bekezdése

Gyomaendrőd, 2014. november
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2014. november 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2014. november 28.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet a 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani
kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
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Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására; kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását, rendkívüli, azonnali
intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést igénylő
esetben - a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - dönt az
üres, rendelkezésre álló bérlakások pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli
biztosításáról; aláírja az önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat; évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők
szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás biztosításáról, módosításáról vagy
megvonásáról; gyakorolja a felmondás jogát. [a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés]
2) Dönt az önkormányzati segély és közgyógyellátási kérelmek ügyében. [a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pont]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről
és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés] A
döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdés]
6) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3
napon belül továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
2) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás
esetén, kivételes méltányosság címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást
állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004.
(II. 10.) önkormányzati rendelet 9. §]
3) Dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a bérlőt;
megállapodást köt a bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl
fel; véleményezi valamennyi képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.29.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen
vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan
idejű vagy egy évet meghaladó határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével
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400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1
millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1)
bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú
támogatások mértékéről [a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7.
§ (7) bekezdés]
8) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi a pályázati források felhasználását.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés a), b) pont]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Elbírálja a a magánerős lakossági út- és közműépítési igényeket. [a magánerős
lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés]
2) Megállapítja és kiveti az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V.
30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (4) bekezdés]
3) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg
nem haladó mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
4) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló
1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés]
5) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes
pályázókkal. [Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
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2. melléklet a 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásának kifizetése,
2) olyan kis összegű beszerzések, ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000
forintot nem haladja meg,
3) igazgatás-szolgáltatási díjak,
4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy
tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
5) lakossági túlfizetések visszafizetése,
6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
7) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével
1. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Toldi Balázs

Polgármester

Gózan Sándor

Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Kereszténydemokrata
Néppárt
Körösök Vidékéért Egyesület

1. egyéni választókerületi képviselő
Nagyné Perjési Anikó
2. egyéni választókerületi képviselő
Ágostonné Farkas Mária 3. egyéni választókerületi képviselő
Béres János
4. egyéni választókerületi képviselő
betöltetlen
5. egyéni választókerületi képviselő
Farkas Zoltán Illésné
6. egyéni választókerületi kép- Kereszténydemokrata
viselő
Néppárt
Poharelec László András 7. egyéni választókerületi kép- Körösök Vidékéért Egyesüviselő
let
Betkó József
8. egyéni választókerületi kép- FIDESZ
viselő
Lehóczkiné Timár Irén
kompenzációs listás képviselő Kereszténydemokrata
Néppárt
Várfi András
kompenzációs listás képviselő FIDESZ
Fülöp István Béla
kompenzációs listás képviselő MSZP
4. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
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Ágostonné Farkas Mária (képviselő)
Tagok:
Farkas Zoltán Illésné (képviselő)
Poharelec László (képviselő)
Várfi András (képviselő)
Szabó Balázsné
Weigertné Gubucz Edit
Timár Attila
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Tagok:
Gózan Sándor (képviselő)
Fülöp István (képviselő)
dr. Varjú László
Dávid Máté
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Fülöp István (képviselő)
Fülöp Zoltán
Izsó Csaba
2.Napirendi pont
Projektmenedzseri beszámoló a "Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt előrehaladásáról
Toldi Balázs polgármester felkérte Szikoráné Simon Ágnest, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser elmondta, hogy a szeptember 25-i beszámoló óta milyen események történtek. Eszközbeszerzés élményelemek vonatkozásában beérkezett 2 ajánlat határidőre, hiánypótlás megtörtént, összegezés kiküldésre
került, ugyanakkor a második helyen megjelölt ajánlattevő iratbetekintést kért, majd
pedig előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, ami a közbeszerzési döntőbizottság előszobája. Erre sor is került, tehát döntőbizottsághoz fordult a második helyen
megjelölt ajánlattevő. A tárgyalás november 20-án megtörtént, de a mai napig nem
született eredmény. A híd és környéke kivitelezése az első eljárás eredménytelen volt,
második eljárás folyamatban van, többször történt ajánlattételi határidő módosítása,
egyrészt mert a felkért ajánlattevők részéről több kiegészítő tájékoztatás érkezett, ami
feltételeknek meg kellett felelni, válaszolnunk kellett rá. Másrészt a híd kiviteli tervében hiányosság volt, hiányzott az erősáramú kiváltás terve a híd kiviteli tervéből, amivel ki fogjuk egészíteni a híd kivitelezésének az anyagait. Az új határidő december
15. lesz.
Ünnepélyes keretek között aláírásra kerültek az építés felújításnak a kiviteli tervei, folyamatos a kivitelezőkkel a kapcsolattartás, rendszeresek a kooperációs értekezletek
a helyszíni bejárások.
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Projektmenedzsment tevékenysége folyamatos, 5 fővel dolgozunk. Az elmúlt időszakban a DARFÜ vezetésben is váltás történt. Az új elvárásoknak megfelelően személyesen elbeszélgettek a projektmenedzsment két fő tagjával, kéthetente beszámolót kérnek. Mind a beszerzések, mind a közbeszerzések során betartjuk, mind az
önkormányzatnak a szabályzatát, mind a Kbt-t mind pedig a pályázati eljárás rendet.
Folyamatban van az eszközök és a bútorok közbeszerzésének az előkészítése.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
532/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2.1.1/J-12-20120007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén"- Turisztikai fejlesztések a vallás
és a Körös ökológiája tükrében című projekt előrehaladásáról szóló 5.
számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3.Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás felülvizsgálata
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária előadta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény szerint az önkormányzati választások napját követő 60 napon belül a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről állapodnak meg a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről a három érintett önkormányzat 2013 áprilisában
kötött szerződést. A Közös Önkormányzati Hivatalt azon járáson belüli községi önkormányzatok hozzák létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól. Jelenleg Gyomaendrőd, Hunya és
Csárdaszállás önkormányzatairól beszélünk. Az elkövetkezőkben is arról állapodnak
meg a felek, hogy tovább kívánják működtetni a Közös Önkormányzati Hivatalt. Az
alapító megállapodás csak néhány pontban egészülne ki. Minden héten szerdán
Hunyán egész nap, minden héten csütörtökön Csárdaszálláson délelőtt tartózkodik a
jegyző vagy az aljegyző. A létszám módosul 51 főre, ebből 45 fő Gyomaendrődön 3
fő Csárdaszálláson, 3 fő Hunyán dolgozik. A döntés kihat a következő önkormányzati
ciklus idejére, mert amennyiben a fenntartástól döntenek az önkormányzatok, arról
legközelebb a következő önkormányzati választást követően dönthetnek a felek. Az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
beszámoló tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
533/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodás 4.) pontjának első két bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Megállapodás
Mely létrejött Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5621
Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz. képviseli: Petneházi Bálintné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli Petényi
Szilárdné polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. képviseli Toldi Balázs polgármester) (Továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi feltételekkel:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én
megkötött Megállapodás 4.) pontjának első két bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
A felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg:
A közös hivatal teljes létszáma 51 fő. A községekben történő folyamatos igazgatási
munka biztosításának érdekében a csárdaszállási kirendeltségen 3 fő, a hunyai kirendeltségen 3 fő dolgozik.
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban,
hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az aljegyző minden
hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.
A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad.
A jelen megállapodás a képviselőtestületek általi elfogadásával válik érvényessé, és
hatályossá.
Gyomaendrőd, 2014. ………………….hó …….nap

Petényi Szilárdné
polgármester

Petneházi Bálintné
polgármester

Toldi Balázs
polgármester

Határidő: 2014. december 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4.Napirendi pont
Helyijárat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
a Mobilbusz Kft benyújtotta a 2015. évre vonatkozó önkormányzati támogatási öszszeg és jegyárváltoztatási javaslatát. A kérelem alapján a jelenleg hatályos menetrend az előterjesztésben részletezett módosítás mellett a 2015. évre vonatkozó helyi
autóbusz közlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támoga-
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tás összegének az infláció mértékének tervezett emelésével kérik. A vonaljegy ára
maradna 200 Ft, a teljes árú bérlet ára 3.150,-Ft, a kedvezményes bérlet 630,-Ft-ra
emelkedne. Mindig nehézséget okoz, hogy a menetrend kialakításánál figyelembe
lehessen venni az iskolások és a vonattal érkezők igényeit. A cél az volt, hogy iskolásoknak ne kelljen sokat várni, illetve a vonattal érkezők is eljussanak Endrődre és
Gyomára. Ezt járatbővítéssel lehetett csak megoldani, emiatt a 2015-ös évben havonta az önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havi 1.570 e Ft lesz, amenynyiben a testület elfogadja. A Városfenntartó Bizottság javasolja, árajánlat kérését az
endrődi temetőbe húsvét és mindszentek közötti időszakban heti egyszer vasárnapi
napon indítsanak járatot. A Pénzügyi Bizottság a vállalkozóval egyetértésben azt a
javaslatot tette, hogy húsvét és mindszentek közötti időszakban páros heteken a
gyomai páratlan heteken az endrődi temetőkbe indítsunk járatot, illetve húsvétkor és
mindszentkor mindkét helyre.
A Gyomaendrőd-Békéscsaba vasútkorszerűsítés következtében a jövőben továbbra
is számítani kell a MÁV menetrend változására, melyek miatt a közelmúltban is számos alkalommal helyi menetrendet is változtatni kellett, ami szerződésmódosítást von
maga után. Mindezek miatt továbbra is fenn kellene tartani a polgármester menetrend változás miatti szerződés módosítási felhatalmazását a lehető legrugalmasabb
helyi járat üzemeltetés érdekében. A Pénzügyi Bizottság a változásokkal elfogadásra
javasolja.
Betkó József hozzá tette, hogy a Városfenntartó Bizottságnak volt még egy javaslata,
hogy a Kft által javasolt jegyárváltoztatást ne fogadja el a testület. Ez 6 e Ft/ hó önkormányzati támogatás növekedést igényelne.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester elmondta, hogy ezen kívül még egy ajánlatot
kaptak a nagylaposi járattal kapcsolatban.
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztésen kívül
a nagylaposi piacjáratról érkezett még ajánlatuk a szerdai és szombati napokon.
Szerdán a bejövetel járattal történne a kimenetel külön járattal, szombaton pedig
mindkettő különjárattal lenne megoldva. Meg van bontva, hogy piacig történő közlekedéssel illetve a Szabadság térig. A piacig közlekedve 56 e Ft, a Szabadság térig
67 e Ft-ba kerülne havonta. Ez a 2015. évi költségvetést érintené.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ez a 3. döntési javaslat lesz a nagylaposi
piacjárat bevezetése.
Poharelec László javasolta, hogy ne ad-hoc módon találgassunk, fogadjuk el a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, és mivel ez úgyis jövőre lenne tárgyaljuk újra, mert a
városrész lakóinak a közösségi közlekedés javítására polgármester úr a volán járatokkal is fel fogja venni a kapcsolatot és bízzunk benne, hogy pozitív eredményt fog elérni. Kérte a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el.
Fülöp István javasolta, ez az összeg, ami további terhet jelentene a költségvetésnek,
a külterületen élők számára egy méltányos kérelemnek költséghatékony viselését
teszi szükségszerűvé és indokolttá. Kérte, hogy támogassa a testület ezt a javaslatot.
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak arról, hogy jelen ülésen vegye e
napirendre a testület a nagylaposi kérdést. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen 5 nem 2 tartózkodás mellett az alábbi elutasító határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
534/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a képviselő-testület a jelen ülésen tárgyalja a nagylaposi
piacjárat beindítását.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti első döntési javaslatról, mely a Pénzügyi Bizottság javaslatát tartalmazza, amely
szerint január 1-el 1.570 e Ft a havi támogatás a Mobilbusz Kft-nek, illetve a jegyár
200,-Ft bérlet 3.150,-Ft és 730,-Ft. Illetve benne szerepel a menetrend is.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
535/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Mobilbusz Közlekedési Kft által
kért 2015. évre vonatkozó önkormányzati támogatási összeget, valamint jegyárakat.
A közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője Toldi Balázs polgármester – továbbiakban ellátásért
felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502
Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 139353732-04) képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati
Felhívás 2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január
11-12-én és 15-én (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 10./ „A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai” pontban szereplő önkormányzati támogatás összege
1.570.000 Ft-ra módosul 2015. január 1-i hatállyal.
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2. A közszolgáltatási szerződés 4. számú mellékletében szereplő menetdíjak 2015. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosulnak:
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

Jegyár
200,-Ft
3.150,-Ft
630,-Ft

3. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend
2014. december 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2014. november 10-től
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
5.55
6.35
7.35
TM 8.30 10.10
14.15
TM14.50
15.10
TM 16.35
TM16:45 17.05
18.35
22.05
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
5.00
5.55
P 6.35
TM P 7.35 P9.30
P11.30
13.25
TM P13.55 P14.15
TM P15:35 TM P15.55
P16.30
18.05
21.25
22.05
ÖREGSZŐLŐBE:
6.35
TM 13.55 TSZ14:15 TM15.55
FÜRDŐBE: TM 8.30 TSZ 10.10 TSZ13.55 TM14.50 18.05
NAGYLAPOSRA:
TM6.25
TM15:35
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA - SZABADSÁG TÉRRE:
5.10 6.15 TM P7.00
TM P7.10
TSZ P7.15
TM P 8.10
P9.50 P
11.45
13.35 TM P 14.30 TM P 14.50 TSZ P14.55 TM P 16.15
TM16:30
P16.50
18.20 21.35 22.20
ÖREGSZŐLŐBE:
6.50 TM 14.10
TSZ14.35
TM 16.10
NAGYLAPOSRA: TM 15.45
FÜRDŐBE: TM 8.10
TSZ 9.50
TSZ13.35
TM14.30
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
4.55 5.20 TM6.20
6.30 TM7.15
TSZ7.25
TM7.30
TM 8.25
9.25 10.05 11.25
12.00 13.20 13.50 TM14.45
15.05TM15.30
16.25 TM16.40
17.00
TM17:20
18.00 18.30 21.20 21.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
4.55 6.00 TM6:20
6.40 TM7.30
9.25 11.25 13.20 TM13.50
14.20 TM15.30
16.25
18.00 21.20 22.10
ÖREGSZŐLŐBE:
6.40
TM13.50
TSZ14.20
FÜRDŐBE: TM8.25 TSZ10.05
TSZ13.50
TM14.45
18.00
NAGYLAPOSRA: 6.20 15:30
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ minden munkanap a Szabadság térről 7:35, MÁV állomásról 7:30
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POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL:
MÁV ÁLLOMÁSRA-SZABADSÁG TÉRRE: TM7.10 TSZ7.20
TM7.15
TM8.15
9.55 11.50
TM14.35
TM14.55
TSZ15.00
16:55
DÉRYNÉ MŰV.HÁZHOZ:
6.45 TM7.45
9.35 11:35 TM14.00
TM15.40
TM16.00
16.35
ÖREGSZŐLŐBE:
6.45 TM14.00
TSZ14.25
TM16.00
NAGYLAPOSRA
TM15.40

TM16:20
14.25

FÜRDŐTŐL
SZABADSÁG TÉRRE TM8.30
TSZ10.10
TSZ14.10
TM14.50
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ TSZ14:10
18.05
PIHENŐNAPOKON (szombat)
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
8.30
9.55
FÜRDŐBE: 8.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
8.05
9.30
13.25
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE: FÜRDŐBE: 8.15
8.15 9.40 13.35
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE: FÜRDŐBE:8.25
8.00 8.25 9.25 9.50 13.20 13.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
8.00 9.25 13.20
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE – MÁV ÁLLOMÁSRA: 8.30
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
9.55
16.35
17.35
FÜRDŐBE: 9.55
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
9.30
16.10
17.05
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE:
9.40 16.20 17.20
FÜRDŐBE: 9.40
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
9.25 9.50 16.05 16.30 17.00 17.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
9.25 16.05 17.00
FÜRDŐBE: 9.50
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE 9.55
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ 17:05
TM: tanítási munkanapokon közlekedik
TSZ: tanítási szüneti munkanapokon közlekedik
P: Polgármesteri Hivatal érintésével közlekedik
4.Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
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Jelen szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …..
határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szerződés
aláírására.
Gyomaendrőd, 2014 év december hó …..nap
Ambrózi Erzsébet
ügyvezető

Toldi Balázs
polgármester

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a második döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
536/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés MÁV menetrend változtatás miatti módosításának
aláírására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester hozzátette, hogy a nagylaposi buszjáratot a decemberi
ülésre előkészítjük.
5.Napirendi pont
Alföldvíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök előadta, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló
törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzatnak gördülő fejlesztési tervet kell készítenie minden évben, melyet be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely azt
jóváhagyás után le is ellenőrizheti. Ezt a feladatot az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalta, mely a mellékletben megtalálható. A benyújtott terv részletesen taglalja a
2015. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózati munkálatokat. A Pénzügyi
Bizottság a Városfenntartó Bizottsággal együtt javasolta költségcsökkentő átdolgozását.
Béres János megkérdezte a szolgáltató képviselőjét,, hogy a gördülő fejlesztésben
szerepel a szennyvízre olyan javaslatuk, amely átemelők fejlesztéséről szól. Ezt nem
lehetett volna beletenni a szennyvíztelep rekonstrukcióba?
Tinkáné Zvara Erzsébet az Alföldvíz Gyomaendrődi Kirendeltségének vezetője elmondta, hogy nem lehetett, mivel kötött volt a pályázati kiírás, az átemelők a háló-
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zathoz tartoznak, a hálózaton pedig csak rekonstrukciós munkákra volt lehetőség a
pályázaton belül.
Elmondta továbbá, hogy gördülő fejlesztési tervet 2009. óta nyújtunk be az önkormányzat felé rekonstrukciós tervnek hívtuk eddig. Minden évben megkerestük az önkormányzatokat és csak azok a munkák valósultak meg, amire szerződést tudtunk
kötni. Ez a terv be lesz nyújtva az energetikai közmű hivatal felé engedélyeztetésre,
de csak az fog megvalósuln,i amire szerződést tudunk kötni. Javasolta az önkormányzatnak, hogy fogadják el a beadott tervet.
Toldi Balázs polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a tervet elfogadják, de a költségeket nem. A költségeket csak akkor fogadják el, ha a tervnek az adott része újra visszakerül a testület elé.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
537/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet. A képviselő-testület a költségeket csak akkor fogadja el, amikor a terv adott része visszakerül a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6.Napirendi pont
Dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák Anna ingatlan felajánlása
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy Dr. Darvas Tamás és Dr. Darvas Tamásné Dr. Lizák Anna
háziorvosok a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatt lévő ingatlanukat felajánlották megvételre. A felajánlást a Pénzügyi és a Városfenntartó
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság hasznosítási cél hiányában elutasította az ingatlan vásárlási kérelmet.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
bizottságok javaslata szerinti 1.döntési javaslatról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
538/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete köszönettel veszi Dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák Anna háziorvosok a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatt lévő ingatlanuk felajánlását megvételre.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jelenleg nem kívánja
megvásárolni a Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatt lévő ingatlant megfelelő hasznosítási cél hiányában.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
7.Napirendi pont
Orvosi rendelők felújításának előkészítése
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József ismertette, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény a 2014. júniusi Képviselő-testületi ülésen felhatalmazást kapott a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti orvosi rendelők felújításának előkészítésére. Az előterjesztést a Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa a két épület teljes felújítását, és az 1. tervezési fázis elindítását.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a napirendi ponthoz érkezett egy kiegészítés, amely tartalmazza az árajánlatokat. Megkérdezte van- e kérdés?
Poharelec László javasolta, hogy ezt az árajánlatot küldjék vissza. Egyértelmű, konkrét
dolgokat szeretnének látni. Pontosan, arra válaszoljanak, amit kérdezünk, és arra adjanak be árajánlatot, amit kértünk és egységesen. Nem lehet az árajánlatból eldönteni, hogy ki mire gondol. Látni fogjuk még a mai napon, hogy vannak problémák az
építkezésekkel kapcsolatban. Már a legelején egyértelmű és tiszta dolgok kerüljenek
ide. Támogassuk, hogy legyen felújítás, de kezdjük elölről, konkrét kérdésre, konkrét
választ várunk a tervezőktől.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ennek értelmében vegyük le napirendről
és kérjünk be új árajánlatot?
Poharelec László válaszában elmondta, hogy igen ez a módosító javaslata.
Toldi Balázs polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, mely szerint a testület leveszi napirendről az előterjesztés és újabb árajánlatokat kérnek be.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
539/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Ezt Jegyző úr nézze meg!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi
rendelők felújításának előkészítése tárgyú előterjesztést leveszi az ülés
napirendjéről és újabb tervezői árajánlatokat kér be.
Határidő:
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Felelős: Toldi Balázs polgármester
8.Napirendi pont
X-Treme Sport Team Egyesület kérelme
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó előadta, hogy az egyesület kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az Orgona-Kenderáztató-Selyem út által körbe határolt területen
szeretnének szabadidős tevékenységeket megvalósítani, mely állna kerékpáros versenypályákból, pályaíjászatból, 3D-s terepíjászatból, melyet védőgáttal vennének
körül. Ugyanakkor szabadidős fitnesszpályából kialakításra kerülne egy sportkatlan,
ahol gördeszka, görkorcsolya, bmx kerékpár pálya épülne, illetve 3-4 km hosszú pálya létesülne. A Pénzügyi Bizottság és a Városfenntartó Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és azzal a módosítással javasolja az elfogadását, hogy a képviselőtestülete adja elvi támogatását a kérelemben megjelölt önkormányzati területeken
az egyesület által megvalósítandó szabadidős tevékenységekhez a városi főépítész
és az eljárásban érintett hatóságok egyöntetű hozzájárulása esetén.
Betkó József kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben a döntéshozói véleményeknél a Városfenntartó Bizottság véleménye tévesen került leírásra, a bizottság véleménye az elvi hozzájárulás, az első döntési javaslattal egyezik meg.
Poharelec László elmondta, hogy támogatja a kezdeményezést, végre valaki, aki
lehetőséget kér, hogy csináljon valamit és nem a markát tartja. Kérte a testület támogatását.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az első döntési javaslat megfelel a két bizottság javaslatának, kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú. 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
540/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Én ide felsorolnám a kérelemben szereplő területeket!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az elvi támogatását adja
a
……………………………..
önkormányzati területeken az X-Treme Sport Team Egyesület által
megvalósítandó szabadidős tevékenységekhez.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9.Napirendi pont
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó ismertette, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemében az Önkormányzata felé fennálló pályázat megelőlegezésére kapott
visszatérítendő támogatás elengedését kérte. A kérelmet arra alapozza, hogy a
tartozás rendezésére a költségvetésükbe meghatározott forrás kintlévőséghez kapcsolódik, melynek realizálódása bizonytalan. Az állami támogatáson kívül más forrással nem rendelkezik, melyből rendezni tudná a tartozását. A Pénzügyi és az Ügyrendi
bizottság a döntési javaslat elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
541/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elengedi Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérelmére 593.988 Ft öszszegű pályázat megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás
tartozását.
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Betkó József előadta, hogy a beszámoló alapján a Kft. adózás előtti eredménye 18.8
M Ft nyereség. A bevételek 29.8 M Ft-al haladták meg a tervezettet, amely döntően
a hulladék ártalmatlanítás tevékenységből keletkezett. A Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy Hamza Zoltán ügyvezető jelezte, hogy
nem tud részt venni a mai ülésen, amennyiben kérdés merül fel, arra írásban tud
majd válaszolni. Kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
542/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. I-III. negyedév gazdálkodási szóló beszámolóját.
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Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11.Napirendi pont
Regionális Hulladéklerakó Kft. taggyűlési döntések
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy négy tárgyban szerepel döntési javaslat.
Az első döntési javaslat a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló megbízatásának
hosszabbítása. A Kft taggyűlése a novemberi ülésen elfogadta a felügyelő bizottság
tagjait, könyvvizsgálónak a megbízatását további 5 éves időtartamra, 2014. november 13- tól, 2019. november 13. napjáig. A második döntési javaslatban a második
taggyűlési határozat a Kft felügyelő bizottságának a tagjaira vonatkozik. A harmadik
döntési javaslatban egy bérleti szerződés megkötését javasolja a taggyűlés. Korábban a Képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, miszerint ezt a földterületet
nem bérleti szerződés keretében kívánja vissza adni a korábbi tulajdonosának, hanem értékesíteni kívánja felé. A taggyűlés olyan határozatot hozott a novemberi ülés
alkalmával, hogy szerencsésebb lenne ez a felajánlás, ha inkább bérleti szerződés
formájában visszabéreltetnék ezt a területet a korábbi tulajdonossal. Mi ezzel egy
ellentétes döntést hoztunk, ezért kérte a taggyűlés, hogy ismételjük meg ezt a döntést és amennyiben nekünk is megfelel, úgy a bérleti szerződés megkötésre kerül. A
negyedik döntési javaslat pedig a határozatok jóváhagyását tartalmazza, megkérdezte, hogy van e kérdés?
Betkó József megkérdezte, hogy a határozat a 130/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában ellentétes- e a mostani kérelemben foglaltakkal.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy abban a tekintetben nem ellentétes, hogy a többi tag önkormányzat nem hozott döntést. Amikor Gyomaendrőd
Önkormányzata meghozta a döntést, megküldtük a többi önkormányzatnak azzal,
hogy tárgyalják meg ezt a döntést, de nem érkezett döntés. Addig az ingatlan hasznosításáról mindenféleképpen gondoskodni kell, ugyanis jelenleg jogcím nélkül használja Ladnai úr. Amennyiben a tulajdonosok bérbe adják a Ladnai úrnak ezt a földterületet semmi akadálya nincs, hogy később ezt értékesítésre vissza adják neki. Ehhez egyhangú döntés szükségeltetik. Egy önkormányzat is megakaszthatja az értékesítés folyamatát.
Toldi Balázs polgármester hozzátette, hogy a taggyűlésen Szarvas Önkormányzata
jelezte, hogy ők nem kívánják értékesíteni. További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról. Elsőként a Felügyelő Bizottság és

könyvvizsgáló megbízatásának hosszabbításáról szóló döntési javaslatról kérte
a döntést.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
543/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 16/2014.(XI.13.) számú határozatában
foglaltakat, mely szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak és könyvvizsgálónak a megbízatását 5 ( öt ) éves időtartamban határozta meg,
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amely 2014. november hó 13. napjától 2019. november hó 13. napjáig szól.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A következőkben a 2. döntési javaslatban szereplő a Kft. Felügyelő bizottság tagjainak javasolt személyekről kérte a képviselők döntését.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
544/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a következő személyéket javasolja: Toldi Balázs Gyomaendrőd Város Önkormányzat polgármesterét,
Pákozdi János Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Brlás János Kardos Község polgármesterét.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A 3. döntési javaslat a 0130/21 hrsz. tanya ingatlan bérbeadásáról szól, erről kérte a
képviselők döntését.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
545/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 17/2014.(XI.13.) számú határozatában
foglaltakat, mely szerint a Gyomaendrőd külterület 0130/21 hrsz-ú ingatlan hasznosítása, a volt tulajdonos részére bérbeadás keretében
történjen az alábbi kikötéssel.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről, hogy Ladnai Sándor adja ki a hozzájáruló nyilatkozatot a 0130/21 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a bíróságí ítélet
szerint érintett önkormányzatok javára történő bejegyeztetéséhez.
Amennyiben Ladnai Sándor nem adja ki a nyilatkozatot, akkor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bírósági eljárást kezdeményez.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Végezetül a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra, mely a taggyűlési döntések
tudomásul vételéről szól.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1197

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
546/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése alábbi határozataiban foglaltakat.
15/2014. (XI.13.) számú határozat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadja a Kft. 2014. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról készített beszámoló jelentést. Valamint úgy dönt, hogy a tulajdonos
önkormányzatokat képviselő gesztor, Gyomaendrőd Város Önkormányzata bocsássa ki a 2014. évre vonatkozó 20 millió Ft + ÁFA összegű bérleti díjra vonatkozó számlát.
Utasítja a társaság ügyvezetését a 2014. évi üzleti terv további feladatainak végrehajtására.
18/2014. (XI.13.) számú határozat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése megbízza a Kft. ügyvezetését, hogy készítse el a decemberi Taggyűlésre a Kft. középtávú (2015-2020) fejlesztési koncepcióját.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti tervét a már elfogadott fejlesztési
koncepció figyelembevételével kell majd elkészíteni.
19/2014. (XI.13.) számú határozat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 2014.
évben a Kft-nél megtartott hatósági ellenőrzésekről szóló tájékoztatót.
20/2014. (XI.13.) számú határozat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy a 2015. évi hulladék befogadási díjakon a tulajdonos önkormányzatok tekintetében díjemelést nem hajt
végre.
Megbízza a társaság ügyvezetőjét a fentiek végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó előadta, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft benyújtotta a 2014.
1-10 hónap gazdálkodási beszámolóját elfogadásra. A beszámoló féléves adatai
alapján a tervezett bevétel 64.87 %-a teljesült. Az 1-10 hónap mérlege szerint az adózás előtti eredmény -9.722 e Ft, amely jelentősen meghaladja az egész évre tervezett
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-5.283 e Ft-ot. A beszámoló az év végére 10.219 e Ft veszteséget prognosztizál. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a társaság
gazdálkodásának belső ellenőrzése történjen meg 2015. évben a beszámoló elkészítése előtt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervébe
be kell építeni a Gyomaszolg Ipari Park Kft gazdálkodásának az ellenőrzését.
Poharelec László elmondta, hogy nem belső ellenőr kell, hanem egy új vezetés. Bízik
benne, hogy egy új vezetés meg fogja oldani az elvárásokat. Nem tudja elfogadni,
hogy egy kft azért legyen, hogy az önkormányzat hobbizzon, és 10 milliókat adjon.
Annak idején Én is támogattam igazgató urat, hogy legyen, de nem azért, hogy a
mínuszt termelje.
Fülöp István megkérdezte, hogy a beszámoló fejezete szól a településüzemeltetési
tevékenység újraszabályozásának szükségszerűségéről, mik a jelenlegi problémák és
milyen tartalmú változásra van szükség? Megkérdezte továbbá, hogy mekkora öszszegű eszközfejlesztésre van szükség az építőipari tevékenység versenyképessé tételéhez?
Fekete József ügyvezető válaszában elmondta, hogy az 1-10 havi beszámoló elsődleges értékelésével kapcsolatban, nincs véleménykülönbség az ügyvezetés illetve a
Képviselő-testület között abban, hogy szükséges bizonyos fejlesztéseket véghezvinni a
Kft-kben ahhoz, hogy versenyképesen tudjanak dolgozni. A mínusz termelése alapvetően nem abból származik, mert nem akar a menedzsment eredményt termelni, hanem abból származik, hogy nem tudunk a piacra kimenni versenyképesen. Nem tudunk olyan hatékonyan termelni, hogy ezt a piac elismerje. Gyakorlatilag önköltségen próbálunk munkát elvállalni, elvégezni. Nem az a célunk, hogy az önkormányzat
lehetőségeit csorbítsuk, hanem minél nagyobb fizikai tartalmat, minél nagyobb műszaki tartalmat valósítsunk meg a rendelkezésre álló forrásokból a város érdekében.
Látni kell, hogy a mi önköltségünket a piac nem tolerálja. Megjelennek a piacon hatékonyabb gépekkel, eszközökkel, más módszerekkel dolgozó vállalkozók, amelyben
nem tudunk versenyképesek, lenni. Erre már többször tettem utalást a beszámolóinkban. Van bizonyos mértékig javaslat is erre és most már úgy tűnik, hogy van össz akarat is erre, ami mind szervezeti formában ezeknek a gazdasági társaságoknak, mind
pedig gépi és humán erőforrás fejlesztésében is el tud oda jutni, hogy valamit javítsunk. Legalábbis nullszaldóssá tegyük, hiszen ez egy minimum követelmény. Hogy
mekkora fejlesztésekre van szükség? Ebben a gazdasági társaságban több mint 10
évre visszamenőleg nem történt jelentős gépi, eszköz, berendezés fejlesztés. Szükségszerűen történtek fejlesztések, amelyet az élet kikövetelt, de valójában a hatékonyság és a versenyképesség javítására nem. A költségcsökkentés irányába az elmúlt
három év alatt jelentős lépéseket tettek. A további költségcsökkentés humánerőforrás és bármi más tekintetében akár létszámcsökkentéssel is, nem mehet tovább. A
munka elvállalásának problémáját okozza a további csökkenés, munkákat komplexen kell elvállalni és látni kell, hogyha nem tudunk teljesen kivitelezést elvégezni, akkor bérelni kell eszközöket vagy alvállalkozókat kell bevonni. Ezek nem mind abba az
irányba hatnak, hogy eredményt illetve nyereséget termeljünk. Ezeknek a fejlesztéseknek a gépi vonzata, tavaly decemberi ülésen már bekerült, hogy milyen fejlesztési
elképzelések és igények jelennek meg a Kft részéről. Ezeket akkor úgy fogadta el a
Képviselő-testület, hogy amennyiben forrás és indokoltság látszik erre, akkor lehet róla
tárgyalni. Részéről illetve a Képviselő-testület azirányú álláspontja között semmilyen
véleménykülönbség nincs, hogy ezt a gazdálkodást akár a belső ellenőrzés által is át
kell világítani, hiszen a célunk az, hogy egy hatékony gazdasági társasága legyen a
városnak. Nagyságrendjére vonatkozóan egyébként több tízmillió Ft-ról van szó.
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Toldi Balázs polgármester véleménye szerint először azt kellene meghatározni, hogy
milyen feladatot szánunk a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. Amennyiben megvan ez a
feladat akkor lehet eldönteni azt, hogy úgy az eszközállomány, mint a gépi, mint a
humán erőforrás az megfelel- e annak a feladatnak, és akkor lehet eldönteni, hogy
kell- e fejleszteni vagy nem kell fejleszteni valamilyen szinten. Ezek a beszámolók,
amik sorba következnek, megmutatják, hogy ez így ebben a formában nem fenntartható és nemhogy fejlődés, hanem még stagnálásnak sem mondanánk. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül a gazdasági társaságainak a működését, azok formáját, illetve az azok működésével illetve annak hatásaival kapcsolatos
tevékenységeket. A piac nem fogékony és nem vevő a Gyomaszolg tevékenységére. A bizottsági üléseken jöttek elő problémák a Zöldpark Kft-nál is, talán a
Gyomaközszolg az, amelyikre azt lehet mondani, hogy nonprofit jellegéhez megfelelően üzemel. A következő negyed évben foglalkozzon a testület azzal, hogy milyen
formában és hogyan kívánja tovább üzemeltetni ezeket a Kft-ket, milyen felállásban,
illetve milyen gazdasági formában?
Poharelec László módosító javaslatként előterjesztette, hogy a Képviselő-testület
megismerte a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolóját és kiegészítve polgármester úr
gondolatai alapján felülvizsgálja annak működését.
Toldi Balázs polgármester egyetértve a módosító javaslattal javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselő-testület megismerte a Kft beszámolóját és az elkövetkezendő három hónapban felülvizsgálja annak működését. Kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
547/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1 – 10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolót.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. február 27. napjáig felülvizsgálja a Gyomaszolg Ipari Park Kft működését.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó előadta, hogy a Gyomaközszolg Kft benyújtotta a testületnek
a 2014. 1-10 hónap gazdálkodási beszámolóját elfogadásra. A beszámoló féléves
adatai alapján a társaság gazdálkodása stabil az 1-10 hónap mérlege szerint a vállalkozás adózás előtti eredménye 3 e Ft. A beszámoló szerint jelentős eredményt módosító hatás nem várható. Az első félév gazdálkodási adatait a beszámoló részletesen taglalja.
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Poharelec László javasolta, hogy a döntésben az elfogadás szót cseréljék ki a megismerte szóra.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy az adózás előtti 3 e Ft van a beszámolóban, akkor még nem volt ismert minden eredmény, ez a 3 e Ft továbbra is ennyi?
Megkérte Fekete József ügyvezetőt, hogy a mezőberényi érdeklődésről adjon tájékoztatást.
Fekete József ügyvezető válaszában elmondta, hogy a 3 e Ft, továbbra is megállja a
helyét.
A jövőkép itt sem olyan, ami nagy bizalomra ad okot, hiszen már tudjuk azt, hogy a
miniszteri díjrendelet továbbra is befagyasztotta azt a díjelemet, ami a kukadíjat illette. Jövő év közepéig három évvel ezelőtti árakon kell szállítani a hulladékot. Az árbevétel emiatt korlátozott és nagyon szűk a mozgásterünk. Másik oldalon pedig az önkormányzatok, mint kötelező fenntartói a feladatnak valószínű nagyobb támogatást
kell adjanak hiszen növekednek a felügyeleti díjak, ezen kívül a hulladéktörvény kötelezővé teszi a szelektív hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatok bevezetését,
amelyek gépet, költséget, humán erőforrás felhasználást jelentenek. A probléma
nem Gyomaendrődöt, hanem más településeket még jobban sújtja. Megkeresés
érkezett irányunkba, hogy Mezőberény lakossági kommunális hulladék elszállítására
ajánlatot kérnének tőlünk. A tulajdonos tudta nélkül felelős ajánlatot adni nem tehetünk, hiszen az ajánlattétel már nem arról szól, hogy mennyiért tudjuk elszállítani egy
másik településnek a lakossági hulladékát, hanem arról szól, hogy be tudjuk e integrálni a tevékenységünkhöz ezt a feladatot úgy, hogy a Kft a gazdasági társaság talapon maradását segíti, erősíti vagy nem tudjuk. Ezt kell végig gondolni. Ennek a lehetősége nagyrészt abból áll, hogy tulajdon részt adhatnánk el Mezőberénynek. A
tulajdonosi taggyűlésnek határozatot kell majd hoznia, december 1-jén lesz az ülés,
ahol döntés születik, hogy milyen ajánlat tételre hatalmazza fel a taggyűlés.
Mezőberény 11500 fős város, 4000 háztartással, pormentesített utakkal. Jelenleg
Csárdaszállásig közlekedünk. Összességében szervesen illeszkedne a szolgáltatási
területünknek a megnövelésébe. Sok olyan külső szabályozás ismeretlen még a hulladékelszállítás vonatkozásában, ami lényegesen befolyásolhatja a jelenlegi ismereteinket.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy nemcsak Gyomaendrőd értékesíthet tulajdonrészt, hanem más település is megteheti ezt. Ennek az a feltétele, hogy a többi
tulajdonos lemond az elővásárlási jogáról. Amennyiben a taggyűlés úgy fog dönteni,
hogy Mezőberénynek tesz egy olyan ajánlatot, amely szerint részvásárlást ajánl föl a
többi tulajdonosnak először döntenie kell arról, hogy nem él elővásárlási jogával.
További kérdés észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról
azzal a javasolt módosítással, miszerint a Kft. beszámolóját nem elfogadja, hanem
megismerte a testület.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
548/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
megismerte
a
Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1 – 10. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
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Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14.Napirendi pont
A Zöldpark Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó ismertette, hogy a Zöldpark Kft benyújtotta a testületnek a
2014. 1-10 hónap gazdálkodási beszámolóját elfogadásra. A beszámoló adatai
alapján a társaság gazdálkodása stabil az 1-10 hónap mérlege szerint a vállalkozás
eredménye 1.944 e Ft. A beszámoló tájékoztatása szerint az év végén az eredménye
0 vagy pozitív lehet. Az 1-10 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét
képező beszámoló részletesen taglalja. A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Ágostonné Farkas Mária a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban
elmondta, hogy szinte mindenhol bevezetésre került a mindennapos testnevelés.
Örültünk annak, hogy a csarnok kívül-belül megújult és felújításra került, viszont azt
tapasztaltuk, hogy amikor elkészült a padló, azok a rögzítő szerkezetek, amik a nyújtónak és a különböző tornaeszközöknek a rögzítésére szolgáltak eltűntek. Így a tornaeszközök használata megszűnt. Megtörtént az álmennyezet cseréje is, ami eredeti
állapotában egy hangszigetelő anyag volt, ami most van az minden hangot felerősít
és visszaver. Tehát azt a közösségi teret, ahol egy kulturális rendezvényt rossz idő esetén meg lehetne tartani egy kicsit elrontottuk ezzel a mennyezettel. Ha mind a három teremrészben órát tartanak, akkor nem hallják a gyerekek az utasításokat. Milyen műszaki megoldás létezik arra, hogy ezt a hangszigetelést megoldjuk? A beszámolóban azt is láthatjuk, hogy már a nyár folyamán elkészült a belső küzdő térnek a
festése, viszont nem került vissza helyezésre a kosárlabda palánk. A torna és sporteszközök karbantartásával, javításával kapcsolatban elmondta, hogy az évek folyamán
olyannyira elhasználódtak, hogy balesetveszélyesek és használhatatlanok. A csarnok
kezelése a Zöldpark Kft-hez tartozik, tehát nekik kellene ezt a karbantartási munkálatot is elvégezni. Két évvel ezelőtt átvittük a Kis Bálint iskolából néhány sporteszközünket, de mivel ott mindenki használja ugyanazokat a sporteszközöket ezek teljesen
tönkrementek. Szeretnénk, ha olyan eszközöket használhatnának a gyerekek és az
egyesületek, amelyek megfelelő állapotban vannak.
Poharelec László javasolta, hogy a döntésben az elfogadás szót cseréljék ki a megismerte szóra. Elmondta, hogy nem időszerű a beszámoló. „A tavasz folyamán kiderült, hogy a termálvíz ellátó vezeték cserére szorul. Ennek elvégzése és beüzemelése
után a melegvizet biztosító Liget Fürdő Kft közölte, hogy nem tudja a megfelelő vízmennyiséget, sem időben, sem mennyiségben szolgáltatni. Műszaki megoldásként a
szakemberek javaslatára 3 db 200 l-es villanybojler került beszerzésre, ami nyilvánvalóan megdrágítja a fürdéshez szükséges melegvíz szolgáltatás árát. Ez ebben a formában igaz, csak a valóságnak nem felel meg. Választásokat követően az új polgármester első intézkedése közé tartozott, hogy a melegvíz szolgáltatást meg kell
oldani a csarnokban.
Toldi Balázs polgármester elmondta, ha a testnevelés órán csak a testnevelő beszél
és a gyerekek nem akkor nagyobb a rend és a fegyelem. Az eszközökkel kapcsolatban elmondta, hogy szakmai munkához kapcsolódó eszközök intézményfenntartó és
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a hivatal közösen kell, hogy ezt a problémát megoldja. Jelezni kell a Zöldpark felé,
hogy melyek azok az eszközök, amelyek nincsenek jó állapotban.
Fekete József ügyvezető kiegészítésként elmondta, hogy valóban változott a csarnokban a melegvízellátás rendszere és megoldódott, de ez nagyon friss dolog. Ezeket a beszámolókat nem egyik napról a másik napra írjuk. A sporteszközökkel kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetésükbe ezeknek a pótlására semmilyen forrás
nem áll rendelkezésre. A Zöldpark a csarnokot úgy üzemelteti, hogy működteti, de
valójában a benne lévő eszközök, ami a taneszközöket is illeti, ennek pótlására forrással nem rendelkezik. Ennek ellenére előfordult, hogy javítottunk meg zsámolyt, ugrószekrényt, amit meg lehetett csinálni saját hatáskörbe úgy, hogy senkinek nem
mondtuk. Az eltűnt rögzítő csavarokról elmondta, hogy erről még neki nem szóltak,
meg fogja vizsgálni. A visszhanggal kapcsolatban elmondta, hogy terv szerint elkészült egy beruházás, kell keresni a hangfogó megoldásokat. A sportcsarnok tényleg
megújult kívül-belül, amelynek a fenntartása és megbecsülése nem feltétlenül a
Zöldpark feladata, természetesen a minél magasabb igényű rendben tartás és fenntartás igen. A testnevelők a mi embereink mellett fordítsanak fokozottabb figyelmet
arra, hogy ennek a sportcsarnoknak a felújított állapota minél tovább megőrizhető
legyen. Az egy évvel ezelőtti gépigénynél jeleztük azt, hogy a csarnok takarítógépe
nagyon rossz. Most el lett szállítva. Nem biztos, hogy meg lehet javítani, egy új pedig
nagyon drága.
Poharelec László elmondta, tudomásul veszi, hogy a beszámoló készítéséből produktumot nem lehet elérni. De, ha az a közel 1 M Ft nem lett volna feleslegesen elköltve
villanybojlerre, akkor abból lehet, hogy eszközöket is lehetett volna javítani, takarítógépet venni, tehát hatékony gazdálkodás.
Fekete József reagálva elmondta, hogy a bojler felszerelésére a Képviselő-testület
adott utasítást.
Fülöp István megkérdezte, hogy ha jól emlékszik, akkor 5m3/nap vízszolgáltatási kötelezettsége van a fürdőnek a csarnok részére.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy jelenleg a régi állapotok szerint történik a
melegvíz szolgáltatás.
Vaszkó Katalin helyi lakos megköszönte a lakótelepen elvégzett munkákat, a járdák
rendbehozatalát a padok telepítését. A lomtalanítással kapcsolatban elmondta,
hogy volt október vagy szeptember végén, de senki nem tudott róla. Nem volt hirdetve. Mikor lesz újból lomtalanítás, mert erre nagy szükség van.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a lomtalanításról a bejelentéseknél fognak
beszélni. Kérte, hogy a Kft. beszámolójáról szavazzanak, azzal, hogy azt nem elfogadja, hanem megismerte a testület.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
549/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a Zöldpark Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2014. 1 – 10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-10. hónap gazdálkodási beszámolója
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó ismertette, hogy a Liget Fürdő Kft benyújtotta a testületnek a
2014. 1-10 hónap gazdálkodási beszámolóját elfogadásra. A beszámoló 1-10 hónap
adatai alapján a mérleg szerinti eredménye 5.124 e Ft. A beszámoló adatai alapján
a hét hónap alatt a társaság a tulajdonos önkormányzattól a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20 M Ft támogatást felhasználta. A fürdő szolgáltatásvásárlásra a következő költségvetésben biztosított nettó 7 M Ft-ból a társaság 2014. július 31-ig 5 M Ft-ot teljesített. A beszámoló megállapításai szerint a költségek és a bevételek is várhatóan kismértékben elmaradnak a
2014. évi üzleti tervben tervezettől. Az előterjesztés mellékletében a novemberdecember hónapban várható bevételek és kiadások külön táblázatban vannak kimutatva. Az értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek a 2 hónapban 11.763 e
Ft körül várható, míg a költségek 26.936 e Ft-ot tehetnek ki. Így a kimutatott 1-10 hónap pozitív eredménye -10.187 e Ft veszteséggé változhat. A társaság ezért a közszolgáltatási szerződés 4. pontjára hivatkozva 10 M Ft összeg felhasználására kér keretbiztosítást a bevétellel nem fedezhető költségekre. A 10 M Ft felhasználása esetén
nem lesz veszteséges a Kft., amely összegszerűen 187 e Ft eredmény lehet. A Kft jelezte továbbá az önkormányzat felé, hogy a 2014. évben jelentkező bevételkiesése miatt kölcsöntörlesztési kötelezettségének nem tud, eleget tenni kéri, hogy a testület a
Kft kölcsön visszafizetési határidejét 2015. december 31. napjára módosítsa. A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság javasolja az 1. 3. határozati javaslat elfogadását. A
2. döntési javaslatot aszerint javasolja módosítani, hogy a többlettámogatási keret
5+5 M Ft összegben legyen megbontva, amely 2014. december 31. napjáig álljon
rendelkezésre, miután a társaság 5 M Ft-ot felhasznált, a következő 5 M Ft lehívására
kérelmet kell benyújtani a testület felé.
Poharelec László elmondta, hogy a következő napirendi pont is kapcsolódik a fürdőhöz, az úszáshoz az ott vásárolt szolgáltatásnál újra lettek osztva a támogatások.
Amennyiben ott nem lesz elég a két úszóegyesületnek a pénz, akkor az első 5 m Ft-ot
úgy ossza meg a testület, hogy pl 4,7M Ft támogatás és 300 e Ft megy az úszóknak
bérletvásárlásra. Tehát úgy legyen elfogadva az 5+5 m Ft, hogy amennyiben szükséges akkor az első 5 M Ft-ból X összeg a támogatás és a többi szolgáltatásvásárlás
legyen. Az elfogadja szót a döntési javaslatban itt is változtassuk megismerte a testület a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak az
első döntési javaslatról azzal a javasolt módosítással, hogy a Kft. beszámolóját a képviselő-testület megismerte.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
550/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
megismerte
a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1-10.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a többlettámogatás biztosításáról szóló 2. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint az első 5 millió forintból szolgáltatásvásárlásra kerül sor a Liget Fürdő Kft felé, abban az összegben, amely összegben 2014. november-december hónapban az intézmények egyesületek igénybe
kívánják venni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
551/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft.-nek a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján 5+5 millió forint összegű többlettámogatási keretet biztosít 2014. december 31. napjáig a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült, bevétellel nem fedezett költségeinek
finanszírozására. A többlet támogatás forrásaként a 2014. évben befolyt plusz iparűzési adóbevételt jelöli ki. Miután a társaság 5 millió forintot felhasznált a következő 5 millió forint lehívására kérelmet kell
benyújtani a T. Képviselő – testület elé.
Az első 5 millió forintból szolgáltatásvásárlásra kerül sor a Liget Fürdő
Kft felé, abban az összegben, amely összegben 2014. novemberdecember hónapban az intézmények egyesületek igénybe kívánják
venni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a kölcsön visszafizetés határidejének módosításáról szóló 3. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
552/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől 2011.
december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15 millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013. június
30-án visszafizette a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. december 31.
napjában határozta meg. Mivel a Liget Fürdő Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a 2014. évben jelentkező bevételkiesése miatt
kölcsöntörlesztési kötelezettségének nem tud eleget tenni, így
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. kölcsön
visszafizetési határidejét 2015. december 31. napjára módosítja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

16. Napirendi pont
Liget Fürdő Kft-től szolgáltatás vásárlás felhasználása
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2014 évi költségvetési rendelete alapján 8.890.000 Ft összegben vásárol szolgáltatást a Liget Fürdőtől. Az előirányzatból 3,5 millió Ft a helyi
lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására, 250.000 Ft a 18. életévüket betöltött lakosok születésnapi köszöntésére valamint 5.541.000 Ft összeg kimeríti a
város oktatási intézményeinek úszásoktatására illetve az azt igénylő sportegyesületek részére fordítható összegeket. Gyomaendrőd Város Képviselő
testülete 2014. szeptember 25-i ülésén tárgyalta a Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról szóló tájékoztatót mely 2014. január 1. és augusztus
31. közötti időszakot ölelte fel. A Liget Fürdő Kft ezt követően jelzéssel élt az
Önkormányzat felé, hogy a támogatottak közül október 31-gyel bezárólag
többen túllépték a megállapított keretösszeget. Az igények felmérése után a
még felhasználható 2. 441.000 Ft újra felosztásra került. A felosztásnál tekintettel voltak arra, hogy mely intézményeknek, egyesületeknek elegendő az év
utolsó 2 hónapjára a márciusban megítélt támogatás, részükre igényük 100
százalékban javasolják elfogadni. A helyi lakosok jegyárkülönbözete a Fürdővel történt egyeztetés szerint a tavalyi év adatai alapján került betervezésre.
A többi intézmény, egyesület esetében, mivel jelentős többlettámogatási
igénnyel jelentkeztek, először a tartozások kiegyenlítését tartották szem előtt.
A többlet igénnyel jelentkező 2 óvoda és általános iskola között százalékosan
egyenlő arányban osztották szét a még felhasználható keretet. Így a két
úszóegyesület esetében csak az október 31-én fennálló tartozás kiegyenlítése
1206

történik meg. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ez az előző napirendi pont 2. döntési javaslatának folytatása. A szünetben volt egy kis egyeztetés. Már korábban is volt és akkor bekérték az iskoláktól és az úszóegyesületektől az utolsó
kéthavi igényeket, ami fennáll a részükről. Az összevezetések után 916.260 Ft
szükséges további önkormányzati szolgáltatásvásárlás jött ki eredményként. Ez
lenne véleménye szerint az összeg, amit biztosítani kellene szolgáltatás vásárlásra, tehát az első 5 millió Ft-ból ezt az összeget kellene szolg. vásárlásra fordítaniuk. Megadta a szót Ágostonné Farkas Máriának.
Ágostonné Farkas Mária képviselő elmondta, hogy Ő nem ezzel az összeggel
számolt, hanem ügyvezető igazgató úr feltárta azt a lehetőséget, hogy 12.000
Ft-os bérlettel mehetnének be az úszóegyesület gyermekei a 2 hónap alatt és
ez azt jelenti, hogy fejenkét 2000 Ft-ba kerülne a gyerekeknek havonta az
úszás. Az egyik és a másik úszóegyesületben is 40 gyermek úszik, tehát az 80
gyerek. Ez 2000 Ft-jával számolva 160.000 Ft, ez pedig a két hónapra 320.000
Ft-os támogatási igény. Egyeztetett a Liget fürdővel, mivel ez az előterjesztés
kb. november elején készült akkor láttuk az iskolák felhasználását és ahogy
egyeztetett a Bethlen Gábor Szakközépiskolával ott 126.000 Ft áll még rendelkezésre, abból nem használtak fel novemberben semmit, és nem is szándékoznak decemberben sem. Erről az igazgatóhelyettes asszony adott tájékoztatást. Illetve egyeztetett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával Tóth Ferenc igazgató úrral, aki azt jelezte, hogy ott 223.200 Ft-ról mondanak le. Ha ezt
a két összeget a két úszóegyesületnek adnák, akkor ezeknek a gyerekeknek
sem kellene többet fizetniük az egyesületi tagdíjon kívül. Ő ezt a megoldást
találta. Amennyiben a Képviselő testület is támogatja ezt a megoldást, akkor
javasolja, hogy így támogassák a két úszóegyesületet.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte elnök asszonyt, hogy az 5 millió Ft-ból
mennyit kell szolgáltatásvásárlásra fordítaniuk.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony nem tudja még, mert ilyen számítást
nem végzett
Toldi Balázs polgármester kifejtette, hogy az előző döntésnek az volt a lényege, hogy mindenki, aki pótigényt nyújtott be és nem tudtuk úgy forgatni a
fennmaradó összeget, hogy elég legyen rá, akkor mindenki kapja meg a
fennmaradó összeget. Valószínűleg, mivel a Szent Gellért már jelezte, hogy
nem fogja tudni lehívni ezt az összeget, ezért valószínű fog kimaradni ebből a
szolgáltatásvásárlási lehetőségből. A tavalyi év elején is volt egy olyan lehetőség, hogy a fennmaradó szolgáltatásvásárlást ebben az évben még bérletvásárlásra fordíthatja a két kajak egyesület, illetve a két úszóegyesület. Javasolja, hogy ezt az évet is próbálják meg tisztán lezárni, és ne kavarjanak össze
mindent. Amennyiben tehát a testületnek megfelel, ezt a 916.000 Ft-ot fordítsák szolgáltatásvásárlásra, és amennyiben marad valamennyi összeg ebből,
akkor azt a 4 egyesület fordíthassa bérletvásárlásra, és kezdje el azzal a következő évet. Javasolja még, hogy amikor majd 2015 februárjában elfogadják a költségvetést, abban látható lesz majd, hogy mekkora összeget fordíthatnak szolgáltatásvásárlásra. Ekkor üljenek majd le az egyesületekkel, és
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mindenkivel, aki igénybe veszi ezt a szolgáltatást, és tegyék ezt tisztába.
Ugyanis lesz majd még a mai napirendi pontok között olyan, hogy utólag merült fel egy igény, és, ha itt nem következetesek, akkor ott sem lehetnek azok.
Tudja, hogy ezt az összeget muszáj odaadni a Fürdőnek, mert szüksége van
rá, de ettől függetlenül támogatnak egyesületeket. Van ahol egy gazdasági
társaság várja ezt a támogatást. Véleménye szerint tehát hasonlít egymásra
ez a két eset, de kérte, hogy vitassák ezt meg.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony egyetértett polgármester úr szavaival.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Az elhangzott véleményekre figyelemmel a döntési javaslatot az alábbi módosítással javasolta elfogadni: a fürdő részére biztosított első 5 millió forintból
916.260 Ft-ot biztosítsanak szolgáltatásvásárlásra. Amennyiben az év végén
majd látszódik, hogy mennyi marad, akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő testülete utasítja a Liget Fürdő ügyvezetőjét, hogy amenynyiben a Fürdőtől szolgáltatásvásárlás jogcímen 2014. december 31-én fel
nem használt összeg marad, úgy azt a fürdő bérletvásárlás formájában
egyenlő arányban elosztva biztosítsa a Gyomaendrődi Úszósport Egyesület, a
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület, a Körös Kajak Sport egyesület
valamint a KSI SE Gyomaendrőd részére. Azért javasolták ezeket az egyesületeket, mert a többi iskola. Mint ismeretes az iskolák a Klebelsberg Központ által
fenntartottak, ez egy szakmai tevékenység, és ez elméletileg nem az önkormányzat feladata. A javaslat azért szólt így, hiszen ők gyomaendrődi gyerekek, és az iskolába járók is azok, viszont nekik van egy másik fenntartójuk.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
553/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2014 (III.
27) Gye. Kt számú határozatával 2014. évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy –
megvásárlására fordítandó támogatás összegéből fennmaradó 2.441.140,összeghez további 1 M Ft-ot biztosít szolgáltatás vásárlásra az alábbi elosztásban:
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer1208

99.360,48.960,60.480,0,346.320,238.320,169.520,-

ipari Szakképző Iskola és Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Helyi lakosok jegyárkülönbözet
Születésnaposok
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás
Összesen:

126.000,523.240,616.840,388.800,401.760,300.000,37.800,83.740,3.441.140,-

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Liget
Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben a Fürdőtől szolgáltatás vásárlás
jogcímen 2014. december 31-én fel nem használt összeg marad, úgy azt a
fürdő bérletvásárlás formájában egyenlő arányban elosztva biztosítsa a
Gyomaendrődi Úszósport Egyesület, a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület, a Körös Kajak Sport egyesület valamint a KSI SE Gyomaendrőd részére.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Közfoglalkoztatási beszámoló
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, hogy előttük van a 2014. év közfoglalkoztatási beszámolója. Látható, hogy a város a közfoglalkoztatás keretén belül mennyi mindennel próbálkozott. Voltak programok, melyek igazi értéket teremtettek, és voltak olyanok, melyek nem lettek sikeresek. Az intézményekhez kihelyezett közfoglalkoztatottak is dolgozhattak szép számmal, segítve azok munkáját. A feladatuk az, hogy a következő évben is kihasználják az
ebben rejlő lehetőségeket. A bizottság az előterjesztett beszámolót megismerte.
Hunya Péter kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy meghívta az új Képviselő- testületet, hogy nézzék meg, ismerjék meg az állattartó telepet a növénytermesztést és a közfoglalkoztatás egyéb pontjait. Aki betekintést szeretne
nyerni, annak szívesen bemutatják, hogyan működik ez a rendszer
Gyomaendrődön, ezáltal a későbbiekben akár majd javaslatokat is tudnak
tenni, hogy milyen irányba lehetne tovább mozdulni.
Gózan Sándor képviselő megjegyezte, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén Dávid Máté bizottsági tagnak, aki egyébként mezőgazdasági szakember, jogos
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volt az a felvetése, hogy a mezőgazdasági termelés kicsit elmaradt attól az
átlagtól, ami a mellette levő földek termését illeti. A földbe pedig benne volt
az a vegyszer és műtrágya, ami kell. Elfogadják ezt, de erre oda kell figyelni a
későbbiekben, hisz, ahogy Dávid úr is fogalmazott, a kártevők is jobban mentek abba a földbe. Erre tehát figyelni kell, hogy a termés hozza legalább azt a
hozamot, amit a mellette lévő föld.
Hunya Péter elmondta, hogy már egyeztetett is ezzel kapcsolatban Dávid
Mátéval, hogy hogyan lehetne ezt a problémát kiküszöbölni. A jövő héten
Jegyző Úr segítségével még egy beszerzést fognak kiírni az építőanyagokra és
a növénytermesztési szakértelemre mind szolgáltatásokra.
Poharelec László képviselő úgy gondolja, ezt eddig is meg kellett volna tenni.
Véleménye szerint talán mást kellene találni ennek az élére, aki ezt sokkal hatékonyabban tudja intézni.
Toldi Balázs polgármester megítélése szerint, amennyiben a feladatok le lesznek tisztázva, és mindenki a saját feladatát végzi majd a Hivatalon belül, akkor majd meg tudnak felelni a kihívásnak, mely előtt állnak. Ez hosszabb távú
folyamat, ezért kéri a Képviselő- testület türelmét. Ez a folyamat elindult, megpróbálják a hivatalon belül, a menedzsmentnél is szétválasztani a feladatokat.
Ennek következtében eredményesebb lehet a földekkel való foglalkozás, a
közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetünk működése. Ha ez nem megy
majd, akkor természetesen döntéseket kell hozni.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
554/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete elfogadja a 2014. évi közfoglalkoztatási beszámolót.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ismertette, hogy egy nagyon részletes beszámolót ismerhettek meg az előterjesztésben a szociális szövetkezet tevékenységéről. Látszik, hogy vannak kiaknázatlan lehetőségek e téren. Sok olyan információt kaptak, amelyről eddig nem volt tudomásuk. A közmunka és a Szövetkezet tevékenysége több ponton is összemosódott. A Szövetkezetnek na1210

gyon nehéz a piaci szférával versenyeznie. A Bizottság a beszámolót megismerte.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy ez egy érdekes beszámoló, ami
rendkívül tanulságos. Számára nagyon furcsa, ugyanis eddig nem lehetett
megnézni sem, most pedig még a nyűgös dolgok is ország-világ elé lettek tárva. A beszámoló olyan részeket tartalmaz, hogy nincs szakképzett munkaerő,
de közben meg korrepetálást akarnak vállalni. Szakképzett munkaerő nélkül
ez szerinte nevetséges. Úgy gondolja, nem a beszámolót kellett volna benyújtani, hanem a lemondást. A nagylaposi boltnál pedig nem lett volna szabad
azt kiteregetni, hogy napokon, heteken keresztül nem volt működési engedélye. Ezt is nagyon furcsának találta. Le van írva, hogy április 4-én nyitott a bolt,
viszont az ő információi szerint az engedélyt csak 16-17-e körül kapta meg. Ez
rendkívül nyűgös dolog. Szerinte erre a Jegyzőnek is jobban oda kellett volna
figyelni. Meg lehetett volna úgyis oldani, hogy törvényesen működjön, ezt ő el
is mondta, amire az volt a reagálás, hogy ő nem ért hozzá. Ezek után a többi
kereskedelmi egységnél hogyan is lesznek majd következetesek. Ezen el kellene gondolkodni mindenkinek, hogy hogyan képzeli el a jövőt Gyomaendrőd
Város életében.
Toldi Balázs polgármester úgy gondolja, hogy mindenkinek van egy munkáltatója és az majd eldönti, hogy kinek mit kell benyújtania. Ő egyelőre csak
annyit kért Hunya Pétertől, hogy ismertesse meg a testülettel a Szövetkezet
működését. Amennyiben úgy gondolják, majd ők Jegyző úrral eldöntik Hunya
Péter sorsát, de ez engedtessék már meg neki, hogy ez az ő hatáskörében
maradjon. Egyébként most egy olyan beszámoló került a testület elé beterjesztésre, ami a valóságot tükrözi. Ha ez tükrözi a valóságot, akkor a testületnek kell átgondolnia azt, hogy abban a társaságban, amiben egy szavazattal
tag, mit fog javasolni a többi tagnak, illetve mit fog csinálni. Már többször
megbeszélték, hogy javaslatokat nem tilos adni annak irányába, hogy mit
kellene csinálni. Ő, Jegyző Úr és Hunya Péter is szívesen várja a képviselői javaslatokat. Azt azonban tudni kell, hogy a szövetkezetnek az alapfeladata,
hogy a közfoglalkoztatásban elindított programokból fejlődjön tovább, és
majd abból próbálja meg az általa foglalkoztatott tagokat eltartani, biztos
forráshoz juttatni. Először a közfoglalkoztatást kell megoldaniuk, abban kell
olyan programelemeket találni, melyek hosszú távon eredményesek lehetnek.
Hétfőn Schuszter Zsolt a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárságának koordinátora tartott ellenőrzést, aki azért felel, hogy
a közfoglalkoztatás és a szövetkezetek kommunikációját ellenőrizze. Az ellenőrzés során elmondta a koordinátor úrnak, hogy a legnagyobb problémája a
szövetkezettel az, hogy a piaci szférában kellene boldogulnia. Ez a szövetkezet erre nincs felkészítve, ez ebből a beszámolóból egyértelműen látszik. A
bolt se lenne nyereséges, ha nem lenne egy TÁMOP-os pályázata, ami nem
csak egy évre, hanem két évre vonatkozik. Ha megbontanák a számokat,
akkor nem ez lenne a végeredménye. Ezek a szövetkezetek véleménye szerint
csak akkor tudnak eredményesen működni, ha létre tudnak hozni egy olyan
belső hálót az önkormányzatok között, akik a Szövetkezetekben tagok és foglalkoznak vele. Egyébként versenyképtelenek ezek a szövetkezetek, a gazdaságnak azon a szigorúan vett és farkastörvényekkel övezett piacán, amelyekre egyébként szánják ezeket a szövetkezeteket. Ebben egyet is értettek és ezt
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ők is megerősítették. Fel fogja venni a kapcsolatot azzal a szervezettel, amelyik összefogja ezeket a szövetkezeteket, de ezt nem itt kell elkezdeniük. Ott
kell olyan programelemeket találni, melyek életképesek lehetnek, amihez
megvan valamilyen szintű szakértelem, igény mely felveszi azokat a megtermelt javakat, amelyeket a közfoglalkoztatásban elő tudnak állítani és amire
lehet majd építeni. Ez lenne az első, ezt kellene majd végiggondolni a testületnek. Ehhez vár javaslatokat mindenkitől, nem feltétlenül a Hivatalból és a
testülettől, hanem a városban élőktől is. Eddig a közfoglalkoztatást csak bántották, tudják miért, volt is erre okuk, de ezen túl kellene lépni, át kell formálni
és a szemléletmódon módosítani.
Fülöp István képviselő elmondta, a közfoglalkoztatás esély és szükségszerűség.
A Polgármester Úr gondolataival, szavaival tud ő is azonosulni. Az a fajta szigorú megközelítése az egyébként nagyon nehéz indulási helyzetekben lévő tevékenységeknek, nem feltétlenül azt a nagyon szigorú és merev megközelítést
igénylik. Életminőség javulást hozott az ott élő emberek számára, egy szükségszerű szolgáltatás volt, melynek szakmai és tárgyi feltételei néhány hónap
alatt kialakultak, és a következő napirendi pont kapcsán is előkerül majd,
hogy ehhez szükség van nemcsak a döntéshozói támogatásra, hanem ettől
egy kicsit több segítségre is. Elismeri és nagyra becsüli ezeknek az embereknek a munkáját, mind a menedzsmentét, mind akik koordinálják ezt a nem
könnyű tevékenységet.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozni kívánta, hogy a bolt a szükséges engedélyek és bejelentések alapján végezte a tevékenységét, és az ellenőrző
hatóságok semmiféle negatívumot nem állapítottak meg.
Gózan Sándor képviselő kérte, hogy mondja el Hunya Péter, hogy a varrógépek a kor követelményeinek megfelelőek-e, tudnak-e azokkal majd hatékonyan dolgozni. Ugyanakkor tulajdonba vagy bérleményben vannak, ha az
utóbbi, akkor kitől bérelik.
Hunya Péter válaszolva elmondta, részben megfelelnek a kor követelményeinek, hiszen a Szövetkezet a TÁMOP pályázatban nyert pénzt infrastruktúrafejlesztésre, és így tudtak közel 2 millió Ft értékben új varrógépeket vásárolni.
Amikor az Önkormányzat ide költözött, akkor voltak itt régi textima gépek,
melyek felújítását még akkor a közfoglalkoztatási programban megoldották.
Ezzel indult el a közfoglalkoztatás, és ezeket ingyenes haszonkölcsön-szerződés
keretében az önkormányzat átadta a szövetkezetnek, melyről az elmúlt évben szavazott a testület. Van még olyan varrógép is, amit jelenleg az önkormányzat bérel helyi vállalkozótól. Használt gépekről van szó, tehát új gép, ami
az önkormányzat tulajdonában van azok kb 2 millió Ft értékűek. A jövőben,
ha lesz pályázati lehetőségük, akkor kell még fejleszteniük, de ahhoz képest,
hogy ilyen kis varrodáról van szó, szerinte elég jól felszerelt.
Vaszkó Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy milyen gépek azok, amik 2millió
Ft-ba kerültek.
Hunya Péter elmondta, hogy gyorsvarrógépek, matricázógép, interlock, vasalógép.
Ezek új gépek, tehát ezekre még 30 év múlva is lehet számítani.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ezek közbeszerzési eljárás keretében lettek beszerezve, és a legkedvezőbb áron kerültek megvásárlásra.
Egyéb hozzászólás hiányában lezárt a témát és felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
555/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

19. Napirendi pont
Sui Generis pályázat támogatás megelőlegezése
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ismertette, hogy a Start Szociális Szövetkezet
pályázott a Sui Generis tagi munkavégzés jogviszony létrehozása program keretén belül a Nagylaposi boltba kisegítő személyzet és korszerű eszközök beszerzésére. A Szövetkezet részére megítélt támogatás 1.768.870 Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A Szövetkezet azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy előlegezze meg a gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet által
elnyert Sui Generis pályázathoz szükséges 891.652 Ft összeget, és azt a 2015
évi költségvetésébe biztosítsa.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja az abban foglaltak
elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
556/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet által elnyert Sui generis pályázat megvalósításához szükséges összeget megelőlegezi, 891 652 Ft -ot a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Helyiségbérleti díjak módosítása
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ismertette, hogy az előterjesztés 3 részre bontható, a helyiség bérleti díjainakk inflációval történő emelése, a Liget Fürdő Kft
terület bérleti díjának meghatározása és a 2014. december 31. napjával lejáró bérleti szerződések mint a Markt plusz Kft piacok és az endrődi vásártér
üzemeltetése, Pájer Sándor ev. templomzugi strand és Kemping bérleti szerződése. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és javasolják a határozati javaslat szerinti elfogadását.
Betkó József képviselő megkérdezte, hogy a decemberben lejáró bérleti szerződéseket kell- e újrapályáztatni, van-e e olyan önkormányzati cégünk mely
át tudná venni ezt a feladatot. Elsősorban itt a Zöldpark Kft-re gondol. Furcsának találja, hogy ezek a szerződések most már mindenki számára hozzáférhetőek. A Piaccal kapcsolatos fejlesztések nem valósultak meg, jelenleg is a sok
évvel ezelőtti állapotok vannak. Amíg vállalkozó üzemeltet egy piacot, addig
az profitot is kell, hogy termeljen, ezzel megdrágítja a működését. A Pájer úrral kötött szerződés esetében a jogutódlás is biztosított volt. Megkérdezte
Jegyző Urat, hogy megszokott dolog-e a szerződéseknél.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, hogy van amikor igen, van
amikor nem, ezt az egyes szerződések esetében lehet eldönteni.
Betkó József képviselő elmondta, hogy az előterjesztés szerint zártkörű pályázat kiírását kezdeményezték, tekintettel a vagyontárgyak speciális jellegére
zártkörű
versenytárgyalás
lefolytatását
javasolja
az
előterjesztő.
Gyomaendrőd Város önkormányzata versenyeztetési szabályzata megengedi
a zárkörű versenytárgyalást, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati
vagyon jellege, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos
feladatok megoldása a pályázatok előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, illetve a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.
Szerinte ez egyik pályázatra sem érvényes, illetve egyik lejárt szerződésre sem.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, milyen bevételekre tettek
szert akkor, amikor az előző pályázás során határidőcsúszás miatt néhány hónapig a Zöldpark üzemeltette a piacot. Pozitív volt –e ez az időszak.
Poharelec László képviselő egyetért alpolgármester asszony kételyeivel,
ugyanis akkor ott rövid idő alatt óriási gázszámla halmozódott fel, ezért is javasolta, ha mód van rá, akkor adják ki az érdekeltségeket, hadd menjen a vállalkozások kezébe, hadd működtessék, és az önkormányzatnak csak a legkevesebb problémája legyen vele. Az, hogy zárt vagy nem zárt a versenytárgyalás, azt meg lehet vitatni. Ez az előterjesztés most nyilvános, mindenki olvashatja, láthatja, és ha valakit komolyan érdekel valamelyik, akkor bemehet
Polgármester Úrhoz, nem lesz belőle senki kizárva. Azonban most arra kérte a
testületet, hogy ebbe ne bontsa bele magát, mert nagyon sok pénzbe kerül.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, a szerződések esetében a
jogutódlás kérdése, amennyiben az átalakul, vagy más változás következik
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be az életébe, akkor természetesen lehet jogutódlással változás. Hogy milyen
bevételi eredményekkel zárt akkor a Zöldpark Kft., azt most nem tudja megmondani, de túl nagy gyakorlati jelentősége nincsen, hiszen ahhoz egy hoszszabb időszak kellett volna, hogy az eredményességet vizsgálni lehessen. A
Hivatalnak az a dolga, hogy a jogszabály szerint előkészítse a döntéseket, és
ebben az esetben több alternatíva lehetséges. Az is lehet, hogy az önkormányzat a saját gazdasági társaságával üzemeltet, és meghirdetni is lehet
akár zárt körben, akár nyílt körben. Erre meg van a lehetősége a testületnek.
Jelenleg a hatályos önkormányzati rendelet azt mondja, hogy ha nem saját
maga hasznosítja ezt a tevékenységet, akkor ezt meg kell hirdetni. Bármelyik
strandról is legyen szó, vagy akár a piacról, itt felsorakoztathatóak érvek a
zártkörűség mellett is, de ha a testület úgy dönt, hogy nyílt versenytárgyalást
szeretne, ahhoz is joga van. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat
részese egy ÁROP pályázatnak, melynek lezárásához közelednek, ebben a
gazdasági társaságokat is górcső alá vették. Itt javaslatot is tesznek a szervezet átalakításra. Ahhoz tehát, elsődlegesen ki kellene alakítani a szerkezetet,
amit aztán további feladattal lehetne megbízni. Itt az egyes alternatívák között nincs ellentét, hisz egy szervezet átalakítás eltart legalább fél egy évig,
mire a tevékenységi köre kialakul. Ha van olyan elképzelés, hogy az önkormányzat saját maga üzemelteti, akkor a versenytárgyalási időszaknak kell rövidebbnek lenni. A kompromisszum tehát megtalálható. Éppen azért javasolták, hogy a pénzügyi bizottság ennek szabályait dolgozza ki, és tegyen javaslatot a testületnek, hiszen addigra már ez a szervezetfejlesztési koncepció kialakítható, és ennek függvényében tudja megtenni a bizottság a javaslatát,
hogy milyen időtartamú legyen, és milyen feltételei legyenek.
Toldi Balázs polgármester visszautalt arra, hogy néhány napirendi ponttal ezelőtt arról beszéltek, hogy lehet, hogy át kellene alakítani a gazdasági társaságokat, valamint a Sportcsarnokról is szó volt. Ezt is lehetne gazdasági alapokon működtetni, de a jelenlegi üzemeltető, a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője is elmondta, hogy a kft-nek nincs pénze fejlesztésre, melynek egyszerű az
oka, nonprofit. Ez a fejlesztés valószínű önkormányzati feladat lesz. Lehet tehát
nonprofit alapon üzemeltetni valamit, de ami szervesen kapcsolódik a gazdasághoz, azt nem biztos, hogy célszerű. Ugyanakkor az sem árt, ha bevétele
származik az üzemeltetőnek abból, amit működtet. Elfogadja tehát, hogy valamelyik Kft üzemeltesse, de az ne nonprofit jelleggel tegye, hiszen, ha már
fenntartjuk, akkor próbáljunk belőle valamilyen hasznot hajtani. Ha az önkormányzat kilép a piacra, onnantól kezdve gazdasági szereplővé válik, és neki is
a profit az érdeke, nem az, hogy valami nullát termeljen, mert abból semmilyen fejlesztés sem fog megvalósulni.
Fülöp István képviselő megjegyezte, a bérleti szerződések között látja, hogy a
Templomzugi szabadstrand közel 16 éve nem fizet bérleti díjat. Nincs is ezzel
gond, hisz a szerződésük is úgy szól, hogy a meglévő felépítmények a bérleti
díjak lejárta után az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Megkérdezte, hogy
tudják- e azt, hogy mik ezek a felépítmények, és azok le vannak-e leltározva.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, igen, leltárban vannak, hiszen a szerződéseknek része volt az, hogy mit kívánnak felépíteni. Azok meg is épültek és a
visszavétel során az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezek nem csak a
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szerződésekből, hanem a testületi előterjesztéstől is nyomon követhetőek, és
adott estben meg is tekinthetőek.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, azáltal, hogy most egy szervezetalakítás előtt állnak, célszerű-e pályáztatás útján hosszú távra kiadni, vagy inkább
egy évre meghosszabbítani, és majd látják, ha átalakulnak a gazdasági társaságok, akkor hogyan lenne gazdaságosabb üzemeltetni.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben Jegyző Úr is
utalt rá, hogy miért nem lehet egy évvel meghosszabbítani ezeket a szerződéseket.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, a vagyonhasznosításnak vannak általános szabályai, melyek nem csak az önkormányzat által alkotott rendeletből
származnak, hanem van egy ÁHT is. Ezek alapján a vagyontárgyakat versenyeztetés útján lehet az önkormányzatnak odaadni, vagy hasznosításáról
gondoskodni, ha nem saját maga gondoskodik ezekről. Egyszer már élt a
Képviselő-testület azzal, hogy egy új testületre bízza ennek a rendszernek a
kialakítását, ettől az általános szabálytól túl sűrűn eltérni nem lehet, jelenleg
nincs meg az ok arra, hogy ezeket az alapelveket kikerülje. Ez nem jelenti azt,
hogy ha versenyeztetés mellet dönt a képviselő testület ,akkor amíg az a versenyeztetés le nem folyik addig meghosszabbítja a szerződést, de ez nem válhat parttalanná. Ezt a feladatot a Pénzügyi bizottság azért kapta, hogy ezeket a feltételeket körbejárja. Ez egy nyilvános bizottsági ülés, melyen bárki ott
lehet és szabadon elmondhatja véleményét, melyet a bizottság mérlegelni is
fog.
Béres János képviselő megjegyezte, a Sportcsarnokot jelenleg a Zöldpark Kft.
működteti, amiből semmi bevétele nem keletkezik. Ahogy Fekete Úr felvázolta, tönkrement a takarítógép, aminek a pótlását, vagy javítását meg kellene
oldani. A piac sem fejlesztett, de fizet bérleti díjat, évente nettó 2,4 millió Ft-ot.
Ez be van tervezve a költségvetésbe is, így ha a piacnál fejleszteni akarunk,
akkor van rá valamennyi pénz. A Sportcsarnoknál viszont semmi sincs vissza.
Ha tehát a Zöldparkkal működtetjük, az elég drága lesz. A piac bérleti szerződését nem lehet két hónappal meghosszabbítani, hiszen téli hónapok közelednek, ki vállalná, mikor tudott dolog, hogy ilyenkor nincs piac, nem lehet
bevételt produkálni. Véleménye szerint minél hamarabbi lezárást kellene a
piacnál elérni, mert jobb, ha van belőle valami kis bevételünk, mint ha nincs.
Betkó József képviselő megkérte Fekete József ügyvezető igazgató urat, hogy
mondja el véleményét.
Fekete József elmondta, az ő tevékenységébe már korábban volt piacüzemeltetés, Mezőberény piaccsarnokát üzemeltette több éven keresztül, tehát
van tapasztalata. Amennyiben a piac üzemeltetéséhez elkészítik a megfelelő
kalkulációt és a terveket valamint, ha adottak a feltételek, akkor azt a Zöldpark Kft. tudja üzemeltetni. A feladatok helypénzbeszedés, a piac takarítása,
napi üzemeltetése, és az önkormányzat meg tudná tartani azokat a dolgozókat, akik eddig is ellátták ezeket a feladatokat. Nem elképzelhetetlen ez a
lehetőség, de ezt meg kell vizsgálni és amennyiben az kedvező akkor lehet
így dönteni. Amennyiben a testület a Zöldpark mellett dönt, akkor a Kft természetesen ellátja majd ezt a feladatot is.
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Betkó József képviselő a strandüzemeltetésről is kérdezte Fekete úr véleményét.
Toldi Balázs polgármester kiegészítve az önkormányzat tulajdonában lévő
holtágak üzemeltetéséről is megkérdezte, mi az Ügyvezető úr véleménye.
Fekete József hangsúlyozta, a szabad strandot nem ismeri, de ezt sem tartja
megoldhatatlan feladatnak, bár hangsúlyozta ebbe nem lát annyira előre,
hogy felelősséggel tudjon bármit is mondani. Nagy valószínűséggel a feltételrendszer megléte mellett lehet azt is tisztességesen üzemeltetni.
A holtágak üzemeltetését jelen pillanatban a holtág kezelési szabályzatban
foglaltaknak megfelelően végzik, de a holtág élővilága a halak kérdése nem
tartozik hozzájuk. Az, hogy ez a holtág üzemeltetés termelővé váljon, az átgondolást, átszámolást igényel. Nem kérték még fel arra, hogy végezzen ilyen
jellegű számításokat, de ismerve az akkor felröppent számadatokat, lehet rentábilis. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy valamennyi holtágat
az önkormányzat üzemeltesse, akkor a Zöldpark Kft. készen áll erre a feladatra
is.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, január 1-től az önkormányzat üzemeltet holtágakat. Ha jól gondolja, akkor 6-ot, és ennek a formáját is meg kellene
majd találni, erre a következő hónapban lesz javaslat. És ha most mindent
akarnak, akkor vannak itt még holtágak, amiket szintén vissza lehet tenni a
Zöldparkhoz, és lehet ezeket is nonprofit jelleggel üzemeltetni, vagy profitorientáltan.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, hogy a szabad strandon nem
szednek belépődíjat, és nem is tudnak mivel nincsen körülkerítve. Ha körbekerítenék, akkor a strandolni vágyók eggyel odébb mennének, és ott strandolnának. A szabad strand lényege, hogy ne kelljen belépőt fizetni a lakosságnak. Ettől függetlenül ott alkalmazni kell egy embert, hisz a szabad strand
üzemeltetésnek is meg vannak a feltételei. Évente vízmintát kell venni, 24
órában kell embert foglalkoztatni, WC-t, zuhanyzót kell biztosítani. Nem tudja,
hogy miből tudná ezt a Zöldpark Kft megoldani, csak újabb veszteségeket
termelne. Véleménye szerint egy szabad strand üzemeltetése nem rentábilis
egyáltalán, úgy hogy a bért is ki kell termelni. Nem gondolja, hogy még egy
feladatot kéne a Zöldparknak adni, olyat, ami nem hoz pénzt, és fejleszteni
szintén nem tud, mert nincs bevétel. Főleg, ha például egy olyan nyár van
mint az idén volt, hisz ilyen időben is ugyanúgy kell alkalmazni a foglalkoztatottat.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy az Igazgató Úr nagyon bölcsen
válaszolt, hisz olyan szegény ember nincs, aki ígérni ne tudjon. Ha minden feltétel adott, és egy kosár pénz, akkor biztos jó lesz. Felhívta mindenkinek a figyelmét, aki még nem próbálta, hogy egy vállalkozónak 24 órából és egy éjszakából áll a napja. Ez a Zöldpark Kft-nél minimum 5 ember. Véleménye szerint van itt elég kiadás. Amit szeretnének működtetni pláne úgy, hogy még
egy kicsit fizetnek is érte, azt nagyon gyorsan javasolja odaadni.
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Betkó József képviselő megjegyezte, hogy Gyomán van egy szabadstrand,
Endrődön pedig volt egy szabadstrand 1993. 04.15-ig.
A maga részéről módosító javaslattal élt miszerint a piacok és az endrődi vásártér üzemeltetését ne hirdessék meg, továbbá a Templom-zugi, strand és
kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére ne zárt, hanem
nyílt versenytárgyalás kerüljön kiírásra.
Toldi Balázs polgármester további hozzászólás hiányában először Betkó képviselő úr által javasolt módosító indítványokról kérte a képviselők döntését. Elsőként arról kérte, hogy szavazzanak, hogy a piacok és az endrődi vásártér
üzemeltetése ne kerüljön meghirdetésre.
A Képviselő-testület 2 igen, 9 nem szavazattal a javaslatot elutasította, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
557/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Betkó József képviselő módosító javaslatát, miszerint a piacok és az endrődi vásártér üzemeltetése ne
kerüljön meghirdetésre.
Határidő: azonnal
A következőkben a képviselő úr azon módosító javaslatáról kérte a képviselők
döntését, hogy a Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére ne zárt, hanem nyílt versenytárgyalás kerüljön kiírásra.
A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem szavazattal a javaslatot elutasította, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
558/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Betkó József képviselő módosító javaslatát, miszerint a Templom-zugi, strand és kemping, valamint a
gyomai szabad strand üzemeltetésére ne zárt, hanem nyílt versenytárgyalás
kerüljön kiírásra.
Határidő: azonnal
A fenti döntésekre figyelemmel a Polgármester az előterjesztés szerinti 1. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, melyben az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait határozzák meg 2015. január 1. napjától.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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559/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe
illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait
megemeli 2015. január 1. napjától kezdődően 2015. december 31. napjáig az
alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
bérleti díj
Szabadság tér
5.500,- Ft/hó + Áfa
Buszállomás-trafik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24
10.300,- Ft/hó + Áfa
m2
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
12.200,- Ft/hó + Áfa
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhaszná- 656.000,- Ft/év + Áfa
lati jog
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
499.000,- Ft/év + Áfa
( Áchim utca )
Gyoma-Gazda Bt. Hősök útja 56.
9.200,-Ft/hó+Áfa
Endrődi Cuti Kft.
14.000,- Ft/hó + Áfa
Endrődi utcában közterület
Szarvasi Kenyér Kft.
2.500,- Ft/hó + Áfa
Selyem út 124., üdítő, csoki automata
Hot – Drink Kft.
2.500,- Ft/hó + Áfa
Selyem út 124., italautomata
Hot – Drink Kft.
2.500,- Ft/hó + Áfa
Szabadság tér 1., italautomata
A bérleti díjak felülvizsgálata 2015. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítások megkötésére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Az előterjesztés szerinti 2. döntési javaslatban a Liget Fürdő Kft. által fizetendő
bérleti díj kerülne meghatározásra. Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
560/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2015. évi bérleti díját 10.394.000,- Ft/év+Áfa
összegben határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján
2015. május 31- ig 4.158.000,- Ft+Áfa, 2015. szeptember 30-ig, pedig 6.236.000,Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Végezetül a piac és a szabad strandok versenytárgyalás útján történő hasznosításáról szóló 3. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. Javasolta,
hogy külön szavazzanak a piac és külön a szabad strandok hasznosításáról.
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
561/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacok és az
endrődi vásártér üzemeltetésére zárt versenytárgyalás ír ki, és annak eredményes lefolytatása érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
1.
Az előkészítéssel és a kidolgozással a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.
2.
A versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014. decemberi
ülésre kell beterjeszteni.
A feltételek kidolgozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a:
1.
A bérleti szerződés időtartamára,
2.
A induló bérleti díj mértékére, amely a „piac” esetében lehet a jelenlegi
nettó 208.000,- Ft/hó.
3.
A bérleti díj módosításának feltételeire.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
562/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi,
strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalás ír ki, és annak eredményes lefolytatása érdekében az alábbiak
szerint intézkedik:
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1.
Az előkészítéssel és a kidolgozással a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.
2.
A versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014. decemberi
ülésre kell beterjeszteni.
A feltételek kidolgozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a:
1.
A bérleti szerződés időtartamára,
2.
Az induló bérleti díj mértékére.
3.
A bérleti díj módosításának feltételeire.
A bérbeadásra kerülő létesítmények pontos leírására, azok üzemeltetési feltételeire, követelményeire, különös tekintettel a Templom-zugi, strand és kemping területén a „Lélekkel a Körösök mentén „című projekt keretében létrejövő létesítmény pályázati fenntartási követelményeire.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Adóellenőrök 2015. évi foglalkoztatása
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Önkormányzati adóhatóságunk, az önkormányzat és a GYÜSZ-TE között létrejött megállapodásnak megfelelően, 2014. május 1-től augusztus 31-ig két fő
adóellenőrt foglalkoztatott, kiknek feladatuk az idegenforgalmi adó bejelentésével, bevallásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés volt. Foglalkoztatásuk
határozott idejű közszolgálati munkaviszony kertében történt. Illetményük a
köztisztviselői besorolásuknak megfelelően meghatározott alapbérből és a
munkájuk eredményessége után számított jutalékból tevődött össze.
Munkájuk eredményességét bizonyítja, hogy az ellenőrzött május-augusztusi
időszakban, az elmúlt évhez képest, 5.354 adóköteles vendégéjszakával növekedett a 2014. évi bevallott adóköteles vendégéjszakák száma, valamint
feltárásra került az ellenőrzött hónapokat megelőző időszakra további 888
adóköteles vendégéjszaka.
Az ellenőrök foglalkoztatásának tapasztalatai:
- 15-20 új adózó jelentkezett be idegenforgalmi adó hatálya alá.
- Az eddigi rendszeresen adózók is több vendégéjszakát vallottak be, mint az
elmúlt évek hasonló időszakában.
- Az adózók általában nem fogadták rosszul az ellenőrök munkáját.
- Az ellenőrzést csak folyamatosan, rendszeres jelenléttel lehetett hatékonyan
végezni.
- Az ellenőrök nem csak az adózatlan vendégéjszakák számának a csökkentésében segítettek, hanem az adóbevallások határidőben történő benyújtásában is.
Célszerű lenne az adóellenőröket a Gyüsztével kötött megállapodástól eltérően hosszabb időre foglalkoztatni 2015. január 1-től szeptember 30-ig. Az év
eleji időszakban elvégezhetnék az építményadó ellenőrzéséhez szükséges
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adminisztrációs felkészülést (tulajdoni lapok nyomtatása, építéshatósággal
történő egyeztetések, adónyilvántartó programmal történő egybevetések
stb.), szeptember hó folyamán pedig még elősegítenék az augusztus havi
idegenforgalmi adóbevallások határidőben, megfelelő tartalommal való benyújtását. Áprilistól augusztus végéig pedig, az előző év szerinti idegenforgalmi
adó helyszíni ellenőrzése mellett, elvégeznék az építményadó ellenőrzéséhez
szükséges helyszíni szemléket is. Illetményük szintén az alapbérből és munkájuk
eredményessége után számított jutalékból tevődne össze. A Pénzügyi bizottság a döntési javaslat A. alternatíváját javasolja elfogadásra.
Gózan Sándor képviselő elmondta, a Pénzügyi bizottság tagjai egyetértettek
abban, hogy ha ennyire hatékonyan működött ez az ellenőrzés, akkor mindenképp meg kell hosszabbítani az ellenőrök szerződését, és majd egy év
múlva meglátják, hogy jól döntöttek-e.
Poharelec László képviselő is támogatta a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Az előző napirendhez kiegészítésként megjegyezte, amennyiben van olyan,
aki szeretne pályázni valamelyik szabad strandra, az nyugodtan megkeresheti
a Polgármester Urat, és részt vehet majd a zárt versenytárgyaláson.
Betkó József képviselő hangsúlyozta, nem valamelyik vállalkozó mellett lobbizott, hanem csak azt szerette volna elérni, hogy tudjon róla mindenki, ne csak
egy zárt kör. Nekik, mint képviselőknek Gyomaendrőd érdekeit kellene nézni,
és nem egy-egy vállalkozó érdekei mentén kell kardoskodni, hanem a választópolgárokért, Gyomaendrőd város lakosságáért.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a bizottság által javasolt A. alternatíva szerinti döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
563/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két fő adóellenőrt 2015. január 1-től szeptember 30-ig kívánja foglalkoztatni, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az adóellenőrök 2015. évre szóló jutalékát a képviselőtestület decemberi ülésére dolgozza ki.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Dr. Csorba Csaba jegyző
22. Napirendi pont
Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 TÉL
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ismertette, hogy egy tájékoztatót ismerhettek
meg a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 pályázatának benyújtásáról. Remélhetőleg városunk bekerül azon települések közé, akik a nyilvános facebook
szavazáson részt vehetnek. A nyertes pályázók, maximum 10 település az internetes szavazáson legtöbb szavazatot kapó települések közül kerülnek ki. A
weben történő szavazás 2014. december 1. napján indul és 2014. december
12. napjával zárul.
Amennyiben városunk felkerül az internetes szavazásra, úgy kérik, hogy minél
többen szavazzanak, hogy az endrődi településrészen szegénysorban élő
gyermekek közül 30 kisgyermek hathavi hétvégi ellátása biztosított legyen. A
bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az imént kapott
egy emailt az előterjesztés készítőjétől, melyben jelezte, hogy Gyomaendrőd
felkerült az internetes szavazásra. Mindenkit arra kért, hogy minél többen oszszák meg a lehetőséget.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
564/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 TÉL
pályázati felhívás alapján elkészített pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2014.
december 22. – 2015. május 31.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Lemondás miatt megüresedett Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsági hely betöltése
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, tagjainak
számát, a bizottságok feladatát- és hatáskörét, valamint működésük alapvető
szabályait. Az SZMSZ 29. § határozza meg a bizottságok megnevezését, és
tagjainak számát amely szerint a bizottságok, legalább 5 legfeljebb 8 főből
állnak.
A Képviselő-testület az alakuló ülésén megválasztotta az Ügyrendi bizottság
képviselő, majd a november 6-ai ülésén ennek a bizottságnak a nem képvise1223

lő tagjait, továbbá a Pénzügyi valamint a Városfenntartó bizottság valamenynyi tagját.
Időközben, november 10-én Hornok Ernő a Képviselő-testülethez intézett levélben írásban lemondott képviselői megbízatásáról. A képviselői megbízatással együtt Hornok Ernő Pénzügyi bizottsági tagsága is megszűnt.
A Kormányhivatallal folytatott szakmai konzultáció eredményeként az az álláspont alakult ki, hogy a Pénzügyi bizottsági képviselői hely az időközi választás eredményéig nem maradhat betöltetlen. Erre figyelemmel az Ügyrendi
bizottság javasolja a képviselő testületnek, hogy Toldi Balázs polgármester úr
által javasolt önkormányzati képviselő bizottsági taggá történő választásával
kerüljön betöltésre a megüresedett Pénzügyi bizottsági tagsági hely.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a frakciókkal történt egyeztetés
alapján Fülöp István képviselő urat javasolja a pénzügyi bizottság tagjának.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
565/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság lemondás miatt
megüresedett képviselői bizottsági helyére Fülöp István önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítása
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó képviselő ismertette, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet minden év március 31. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A
tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt
meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. A terv elkészült, de 2014 év folyamán a Kbt hatálya alá eső beszerzési igények merültek
fel, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a tervmódosítás elfogadásáról.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
566/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak szerint elkészített
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz.
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítása
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
35.000.000 M Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2014. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési 2014-2015 gázév
ideje
2)
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

3)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a
Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok
infrastruktúrájának fejlesztése valamint pótmunkáinak elvégzése
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3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
(nettó)
6. Fedezet

Nemzeti
Kbt. 122/A. §
20.391.724 Ft

Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 11.977.489 Ft
7. Eljárás tervezett időpontja 2014. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési 2014. május - november
ideje
4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
4/2014 (I. 31.) BM rendelet alapján Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
28.800.824 Ft
(nettó)
6. Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás:
21.600.617 Ft, önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 7.200.207 Ft
7. Eljárás tervezett időpontja
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
ideje
5)
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

6)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
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 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
ideje
7)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Szolgáltatás
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
(nettó)
6. Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%,
önerő 15%
7. Eljárás tervezett időpontja Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
8)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási
szerződés keretében.
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 94. § (3) bek. a) Hirdetmény nélküli tárgyalásos
5. Beszerzés becsült értéke
49.945.544 Ft
(nettó)
6. Fedezet
85 % Uniós támogatás, 15% önerő
7. Eljárás tervezett időpontja
2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési 2014 évben
ideje
9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Szolgáltatás
2. Beszerzés megnevezése
Teljes körű központi háziorvosi ügyelet ellátása
3. Eljárás rendje
Nemzeti
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4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
(nettó)
6. Fedezet

Kbt. 121. § (1) bek. b) Nyílt
48.000.000 Ft

OEP támogatás + költségvetési rendeletben
biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési 2014-2016
ideje
10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Útfelújítás Gyomaendrődön / Besenyszegi
utca
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
3.072.000 Ft
(nettó)
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja 2014. II. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési 2014. II. félév
ideje
11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Hídépítés
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
52.343.036 Ft
(nettó)
6. Fedezet
pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Építés
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
71.344.349 Ft
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(nettó)
6. Fedezet

pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Felújítás
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
137.323.853 Ft
(nettó)
6. Fedezet
pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Szolgáltatás
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Kiviteli tervek
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
12.401.576 Ft
(nettó)
6. Fedezet
pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2014 évben
ideje
15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Élményelem
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) b)
5. Beszerzés becsült értéke
32.567.810 Ft
(nettó)
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6. Fedezet

pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
16)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében / Bútorok
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) b)
5. Beszerzés becsült értéke
17.294.122 Ft
(nettó)
6. Fedezet
pályázati nyertesség esetén 100 % támogatás
7. Eljárás tervezett időpontja
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési pályázati nyertesség esetén 2015 évben
ideje
Gyomaendrőd, 2014. november 28.
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

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

Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25. Napirendi pont
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014.11.
05.-ei módosítása
Toldi Balázs polgármester megkérte a Városfenntartó bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Betkó József képviselő ismertette, hogy a társulási megállapodást módosítani
szükséges a polgármesterek személyében bekövetkezett változás miatt. Ezen
kívül rögzítésre kerül a lakosságszám, Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd,
Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút lakosságszáma összesen 43.409 fő. Ebből Gyomaendrőd 14.081 fő. A többi pont változatlanul marad.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van- e hozzászólás.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
567/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. november 5-ei módosítását az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.11. 05.
1. §
A Társulási Megállapodás bevezető részében „A megállapodásban résztvevő
felek” 3. pontja az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
2. §
A Társulási Megállapodás bevezető részében „A megállapodásban résztvevő
felek” 6. pontja az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
6.
Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
6.

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1231

5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint változik:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 16 711 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 765 fő
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Csabacsűd: 1 858 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Gyomaendrőd: 14 081 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 668 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 666 fő
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 251 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 409 fő
4. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint változik:
4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007.
évi CVII. törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 43 409 fő
Szarvas, 2014. november 5.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
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Szarvas, 2014. november 5.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésébe delegálás
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóságnak az Alapszabálya szerint 4
jogi személy tagja van. Az önkormányzati tagok esetében a Képviselőtestületek döntenek a képviselő személyéről és delegálásról. A Képviselőtestület döntése alapján jelenleg a küldöttgyűlésben Várfi András képviseli
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. Az előterjesztett döntési javaslat, hogy
Várfi András delegálását vonja vissza a testület és Toldi Balázs polgármestert
delegálja az Önkormányzati Tűzoltóság küldöttgyűlésébe. A bizottság ezt a
javaslatot támogatta.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
568/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának 17.
pontja alapján Várfi András delegálását visszavonja, és Toldi Balázs polgármestert delegálja az Önkormányzati Tűzoltóság küldöttgyűlésébe.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
Főépítészi munkakör betöltésére pályázat kiírása
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzati főépítész a helyi önkormányzati településrendezési, valamint a törvényben
meghatározott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntés előkészítő
személy. A települési önkormányzat az építésügyi feladatát, a helyi rendelet
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megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel kapcsolatos tevékenységét a helyi főépítész közreműködésével látja el. Kmetykó János települési főépítész határozott idejű megbízása 2014. december 31-vel lejár. A
bizottság az 1. döntési javaslatot támogatta, miszerint az önkormányzat írjon ki
pályázatot a főépítészi feladatok ellátására.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy többször felmerült Kmetykó Úr
nyugdíjba vonulása. Ugyanakkor egyik bizottságnál sem merült fel az, hogy
további 1 évre hosszabbítsák meg Kmetykó Úr megbízatását. Ennek ellenére
ez látszana célszerűnek, és jövőre hamarabb kiírni ezt a pályázatot, és nem
egy hónappal a szerződés lejárta előtt,mint most. Amennyiben eredménytelenül zárulna le a pályáztatás, úgy akár még egy pályázatot is kiírhatnának.
Dr. Csorba Csaba jegyző a Polgármester Úr javaslatát javasolta elfogadni,
ugyanis 2016-tól új szabályok lépnek be a települési rendezési terv elfogadására és módosítására. Attól kezdve egy átfogó felülvizsgálatra van szükség,
tehát ezt a rendezési tervet célszerű a jelenlegi főépítésszel végig vinni, hiszen
a kialakításában, véleményeztetésében ő működött közre, azt követően 2015.
utolsó időszakában ki lehetne írni a pályázatot.
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, hogy a képviselő-testület 2015. június 30. napjával pályázatot ír ki
a 2016. január 1-től betöltésre kerülő főépítészi munkakörre.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
569/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1től a települési főépítészi feladatok ellátásával megbízza Kmetykó Jánost egy
évre megbízási díjának (bruttó 225.000 Ft/hó) változatlanul hagyásával.
Ugyanakkor a képviselő-testület 2015. június 30. napjával pályázatot ír ki 2016.
január 1-től a főépítészi munkakör betöltésére.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
28. Napirendi pont
Dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy dr. Timár Gyöngyi jogász megbízása 2014. október 31-vel megszűnt. A megbízás tárgyát képező
jogi tanácsadás keretében látta el, az ügyvédi ellenjegyzést igénylő vagyoni
ügyek intézését. Dr. Varga Imre ügyvéd úrral már régebb óta áll kapcsolat1234

ban önkormányzatunk, a megbízás keretében általános jogi tanácsadási, okirat szerkesztési, közbeszerzési szakértői feladatokat lát el, továbbá esetleges
peres ügyekben képviseli az önkormányzatot. Az előterjesztés szerint Dr. Varga
Imrét bízná meg az önkormányzat ezeknek az ellenjegyzést igénylő vagyoni
ügyeknek az intézésével. A feladatokat 2014. november 1-től látja el ügyvéd
úr.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
570/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Imre
ügyvéd megbízási szerződésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. képviselő: Toldi Balázs polgármester),mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), mint
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a következő feltételek szerint jött
létre
A szerződő felek a 2011. július 07. napján aláírt és többször módosított megbízási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják 2014. november 1. napjától kezdődően.
Megbízási szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Megbízó megbízza a Megbízottat általános jogi tanácsadásra, amely magában foglalja:
a polgári jogi, munkajogi, közszolgálati, közigazgatási jogi és közbeszerzési ügyeket. Ebbe nem tartozik bele az esetlegesen felmerülő peres
ügyek képviselete. Ezekben az ügyekben a Megbízott külön megbízás alapján vállalja a feladatok ellátását.
Megbízás keretében kapcsolattartó: polgármester, illetve a jegyző. A
Megbízott azonban köteles az Önkormányzati, a képviselő-testületet érintő
ügyekben a képviselő- testületi tagok részére is konzultációs lehetőséget biztosítani. Utasítást azonban kizárólag a kapcsolattartó adhat.
A Megbízott köteles az önkormányzat vagyoni ügyeiben a Megbízó
utasításának megfelelően teljeskörűen eljárni tanácsadói feladatokat ellátni,
okiratokat szerkeszteni, a jogszabályokban meghatározott esetekben azokat
ellenjegyezni és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, valamint az adóhatósági eljárásban a képviseletet ellátni.
Megbízott, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles általános
közbeszerzési tanácsadást végezni a megbízás keretében a bíráló bizottság1235

ban közbeszerzési jogi szakértelmet biztosítani. A Megbízott köteles azon közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását végezni, amelyek kizárólag az Önkormányzat költségvetéséből biztosított beszerzésekre kerülnek meghirdetésre.
A megbízási jogviszony 2014. november 1. napján veszi kezdetét és határozatlan ideig marad érvényben.
Megbízási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A megbízó a jogi ügyek intézéséért az OTP Békés Megyei Igazgatósága által vezetett 11733003-20091729 számlájára havi 190.000,-Ft + ÁFA, azaz
Egyszázkilencvenezer forint + ÁFA, mindösszesen 241.300,-Ft, azaz Kettőszáznegyvenegyezer-háromszáz forint megbízási díjat, havonta előre az ügyvéd
által kiállított számla ellenében átutal.
Egyebekben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad érvényben.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29. Napirendi pont
Tájékoztató az oktatási vagyon működtetéséről
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette, tájékoztatóból részletes képet kaptak az oktatási vagyon működéséről 2014 szeptemberétől november
elejéig. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
Poharelec László képviselő mindenkinek megköszönte a munkáját, aki ebben
dolgozott, és a vezetőjének az akkori alpolgármesternek, a jelenlegi polgármesternek Toldi Balázsnak pedig Gyomaendrőd lakossága köszönte meg, azzal, hogy az oktatási vagyon működtetése mellé adott neki még egy feladatot, a város irányítását. További jó munkát kívánt mindenkinek.
Ágostonné Farkas Mária azt kérdezte, hogy a vagyonhasználati szerződés aláírása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal mikor várható.
Toldi Balázs elmondta, tegnap volt nála ügyvéd úr, egyeztettek a szerződéssel
kapcsolatban. A mellékletek már alá vannak írva, a jelenlegi tankerület vezető a mellékleteket aláírta, igazából a korábbi tankerület vezetőnek a szignói
hiányoznak még. Ez már valószínű nem fog rákerülni, így kérte az ügyvéd urat,
hogy egyeztessen a tankerülettel, annak a jogi osztályával, hogy egy új szerződést készítsenek és ezzel az új szerződéssel foglalnák keretbe az egészet,
melynek előzmény lenne.
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Dr. Csorba Csaba elmondta, hogy azt az eljáró ügyvéd sem vitatta, hogy ez a
szerződés hatályos és érvényes, csak az ingatlan nyilvántartási bejegyzésre
nem alkalmas, ugyanis a használati jogot be kellene jegyezni az ingatlan nyilvántartásba e vagyon tekintetében. Ehhez szükséges az ügyvédi ellenjegyzés,
ennek pedig megvannak a maga formái. Ezt a szerződést a felek 2013-ba
aláírták, és most egy év után talán eljutottak oda, hogy a Klik által sem vitatott a szerződés érvényessége és hatályossága.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
571/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014.
év szeptember közepétől november eleje közötti időszak működtetését bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztésből
megismerhették Gyomaendrőd Város 2015. évi ellenőrzési tervét. A bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és javasolja annak elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2015. évi belső ellenőrzési programba szükséges bevenni a
Gyomaszolg Ipari Park Kft gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzését. A
társaság ellenőrzése történjen meg a beszámoló készítését megelőzően 2015
februárjában.
Toldi Balázs polgármester kérdezte, hogy van-e még hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
572/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
tervet az alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi ellenőrzési terve
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések

Ellenőrzési
feladat
A költségvetésből
cél jelleggel nyújtott
támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése
Gyomaen
drőd Város, Csárdaszállás
és Hunya
Önkormányzatán
ál
Szociális
feladatok
ellátásának külső
szerv részéről történt
2014. évi
ellenőrzésének utóellenőrzése
Gyomaen
drőd Város, Csárdaszállás
és Hunya
Önkormányzatán
ál
Helyi adóval kapcsolatos
utóellenőrzés (magánszemél
yek kommunális

Ellenőrizendő időszak
2014.01.01től
2014.12.31ig

Azonosított
kockázati
tényezők
Nem a
pályázatban megjelölt célra
fordították
a támogatást

Ellenőrzés
célja

Várható
időtartama

Az önkormányzati t
ámogatás
felhasználása hatékonyan,
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

február
hónap

A 2014.évi
külső ellenőrzés
vizsgált
időszakának megfelelően,
illetve a
2015.01.012015.03.31ig

A 2014. évi
külső ellenőrzés
során feltárt hiányosságok
nem kerültek javításra.

A 2014. évi
külső ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megtétele.

Az utóellenőrzés
esetén a
2014. évi
belső ellenőrzés
vizsgált
időszaká-

A 2014. évi
belső ellenőrzés
során feltárt hiányosságok
nem kerültek javítás-

A helyi adó
2014. évi
belső ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megté-
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Ellenőrzési
kapacitás
meghat.
6 revizori
nap

Ellenőrzés
módszere,
típusa
Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

április

6 revizori
nap

Utóellenőrzés

augusztus

8 revizori
nap

Utóellenőrzés. illetve
a telekadóval
kapcsolatban szabályszerűsé
gi ellenőr-

adója,
iparűzési
adó), ennek keretében a
telekadó
ellenőrzése
Gyomaen
drőd Város
Önkormányzatán
ál

nak megfelelően,
illetve a
2015.
01.012015.06.30ig.
A telekadóval
kapcsolatban
2014.01.01től
2014.12.31ig

ra. A telekadóval
kapcsolatban
jogszabályokkal
ellentétes
kivetés,
mentesség
nyújtás,
ezek
köv.adóhiá
ny keletkezése.

tele. A telek
adó/komm
unális adó
kivetésének, a
mentességek nyújtásának jogszabályi
megfelelése.

zés (célellenőrzés)

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
EllenőriAzonosított Ellenőrzés
Várható
Ellenőrzési
Ellenőrzés
feladat
zendő idő- kockázati
célja
időtartama kapacitás
módszere,
szak
tényezők
meghat.
típusa
A 100 %
2014.01.01- Nem a
A tulajdofebruár
10 revizori
Szabályszeönkortől
tulajd.elvár nos Önnap
rűségi-,
mányzati
2014.12.31- ás érv.,
kormányrendszereltulajdonig
jogszazat elvárálenőrzés
ban lévő
bályok
sainak,
(témaelKft.-k eltéves alérdekeinek
lenőrzés)
lenőrzése: kalmazása, érvényesüa tulajdotúlzott tulése megnosi érdelajdonosi
valósuljon.
kek érvétámog.
A működés
nyesülése,
biztosít.-a
során a
- a tulajgazdasádonos által
gosság,
adott utasíhatékonytások,
ság szamegrendebályszerűsé
lések teljeg
sítésének
követelm.
tulajdonos
érvényesüláltali ellenjenek.
őrzése (FB
működése,
ügyvezetés
beszámoltatása)
-a Kft-k
által végzett szolgáltatások
ellenőrzése
(ár/érték
arány)
-a Közbeszerzési
Törvény
előírásait
alkamazzá
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k-e a Kft-k.
Határ Győző Városi
Könyvtár
átfogó
pénzügyi
ellenőrzése, vagyonnyilvá
ntartás,
pályázati
pénzeszközök felhasználása., látogatottság

Közműv.,
Közgyűjt.
és Turisztikai Intézet
átfogó
pénzügyi
ellenőrzése, vagyonnyilvá
ntartás,
pályázati
pénzeszközök felhasználása

2013.01.01től
2014.12.31ig

Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás,
finanszírozási gondok, jogszabályok
félreértelmezése,
be nem
tartása.

2013.01.01től
2014.12.31ig

Túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás,
finanszírozási gondok, jogszabályok
félreértelmezése,
be nem
tartása.

A működés
és gazdálkodás áttekintése,
hatékonyságának
ellenőrzése. Látogatottság
alakulása,
az iskolaivárosi
könyvtári
feladatok
aránya, a
könyvtár
látogatására szervezett helyi
autóbusz
közlekedés
kihasználtsága.
A működés
és gazdálkodás áttekintése,
hatékonyságának
ellenőrzése.

május hónap

6 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó
ellenőrzés)

május

6 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó
ellenőrzés)

Gyomaendrőd Város Önkormányzat működésével kapcsolatos ellenőrzések az alábbiak szerint módosulnak: az első ellenőrzési pont keretében kiemelten vizsgálni kell a Gyomaszolg
Ipari Park Kft gazdálkodás szabályszerűségét.
III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
EllenőriAzonosított Ellenőrzés
Várható
Ellenőrzési
Ellenőrzés
célja
időtartakapacitás
módszere,
feladat
zendő idő- kockázati
meghat.
típusa
szak
tényezők
ma
A Térségi
2014.01.01- JogszaTérítési
február
4
SzabálySzociális
től
bályok be
díjak,
revizori
szerűségi-,
Gondozási 2014.12.31- nem tartá- nyersnap
pénzügyi
Központ
ig
sa, gazda- anyagellenőrzés
ságtalan
normák
(célellengyermekműködtemegállapíőrzés)
étkeztetés
tés,
tás ának
ellenőrzése
önkorm.
ellenőrzékiegészítő
se, étkezés
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tám.
igény, rezsiköltség
nem megfelelő számítása

Kistérségi
Óvoda
átfogó
pénzügyi
ellenőrzése, vagyonnyilvá
ntartás,
pályázati
pénzeszközök felhasználása

2013.10.01.
-től
2014.12.31ig

Túlzott
mértékű
önkormányzati
kiegészítő
támogatás, finanszírozási
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem
tartása.

nyilvántartás ell., a
tevékenység hatékonyságán
ak, gazdaságosságá
nak vizsgálata
A működés
és gazdálkodás áttekintése,
hatékonyságának
ellenőrzése.

Július hónap

6
revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó
ellenőrzés)

31. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Toldi Balázs polgármester megkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetőt,
hogy ismertesse röviden a koncepciót.
Szilágyiné Bácsi Gabriella elmondta, a 2015. évi költségvetési koncepció előállítását jogszabály már nem teszi kötelezővé, de ennek ellenére célszerűnek
tartották, ha már ebben az időszakban átgondolják, hogy milyen bevételekkel tudnak gazdálkodni illetve milyen kiadások várhatóak. A koncepció öszszeállításának alapja a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat
volt, az ott szereplő támogatási összegeket építették be a koncepcióba. Azt
látják, hogy 2015-ben is azokon a jogcímeken fog állami támogatás járni az
önkormányzatoknak, mint 2014-.ben. Lényeges változásokat a fajlagos összegek tekintetében se tapasztaltak. Egyedül a közvilágítás kiadásainak a finanszírozására biztosított támogatásnak a fajlagos összege növekedhet, valószínű
ezen a jogcímen az önkormányzat több támogatásban fog részesülni 2015ben. Egy lényeges változásra szeretné felhívni a figyelmet, ez a beszámítás
összegének az alakulása. Ennek a lényege, hogy az állam meghatároz egy
elvárt bevételi szintet az önkormányzatok esetében és az önkormányzatokat
megillető állami támogatás összegét ezzel a beszámítás összegével csökkenti.
Az elvárt bevétel nem más, mint a 2013 évi iparűzési adó alapunknak a 0,55
százaléka, ez 88 millió Ft lenne, de itt jön az a lényeges változás, ami 2014-ben
még nem volt beépítve a költségvetési törvénybe, azaz megvizsgálják, hogy
az egyes települések esetében mennyi az 1 lakosra jutó adóképesség és annak függvényében sávosan csökkentik a beszámítás összegét. Az önkormányzat esetében ez az összeg 16.000 Ft/ fő. Mivel közös hivatal székhelytelepülése
is vagyunk még további 10 %-os kedvezményt is kapunk, tehát ez azt jelenti,
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hogy az elvárt bevételünknek a 88 millió Ft-nak az 50 %-ával fogja csak csökkenteni az állam a különböző jogcímeken járó állami támogatást. Tehát addig, amíg 2014-ben 89 millió Ft-ot vont el önkormányzatunktól az állam, 2015ben várhatóan csak 44 millió Ft-ot. Ez tehát mindenképp egy nagyon kedvező
változás ránk nézve. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ennyivel több bevételünk lenne 2015-ben, ugyanis iparűzési adóbevétel jogcímén már nem mernek 280 millió Ft-os bevétellel tervezni. A koncepcióba 250 millió Ft-ot építettek
be, de ténylegesen majd év végén látják az iparűzési adó bevételüket, és
annak függvényében tudják majd meghatározni a 2015 évi tervszámokat. A
törvényjavaslatban még lényeges változást látnak a segélyekhez biztosított
állami támogatás tekintetében, itt látható, hogy csökkenni fog az egyes
segélynemekhez kapcsolódó állami támogatásnak a százalékos mértéke 90
és 80 százalékról 70 %-ra, és időközben módosult a szoc törvény és ez nincs
összhangban ezzel a törvényjavaslattal, tehát nagy valószínűséggel majd a
december 15-én elfogadásra kerülő végleges költségvetési törvény már alkalmazni fogja a módosított szoc törvényt, és annak megfelelően jelennek
majd meg a számok illetve azok a feladatok melyek ténylegesen az önkormányzatunkat fogják terhelni. Érdemes még a kiadások tervezésénél beszélni
a 2014 évi szintet vették alapul, illetve a dologi kiadásoknál az 1,8 %-os infláció
mértékét. Az egyes intézményeink esetében se a szervezeti vonatkozásban se
a várható kiadások tekintetében jelentősebb változások nem kerültek beépítésre se a kiadási se a bevételi oldalon. Talán a közművelődési intézménynél
van egy inflációt meghaladó növekedés, ami abból adódik, hogy egészévre
betervezték a lapkiadás költségét. Az egészségügyi intézményről még nem
beszélt eddig, ők ténylegesen a TB által finanszírozott intézményünk, minimális
önkormányzati támogatást biztosítunk. A koncepcióba 4 millió Ft került beépítésre, ebből 3 millió Ft a védőnői szolgálat biztosításához kapcsolódó támogatási igény, 500ezer Ft a karbantartásához kért támogatás, és további 500 ezer
Ft pedig az iskola egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik. A Társulás által
fenntartott intézményeinkről röviden a következőket mondta: A Térségi Szociális Gondozási Központ támogatási igénye a koncepcióba 43 millió Ft, amit
2 részre kell bontani, egyrészt a gyermekétkeztetéshez kér támogatást, valamint az egyéb intézmény által ellátott alapfeladathoz. Az, hogy a gyermekétkeztetésre ténylegesen mennyi állami támogatást kapnak, az 2015. január 5én derül majd ki. A koncepcióban a legrosszabb verzióval kalkuláltak, bíznak
abban, hogy a tényleges állami támogatás összege meg fogja haladni a
koncepcióban szerepeltetett támogatási összeget. Az Óvodáról elmondta,
hogy 9,6 millió Ft kiegészítő támogatás lett beépítve a koncepcióba, következő év júliusa táján mindenféleképp intézkedést kell végrehajtani illetve kezdeményezni az intézmény vezetőjének. Ezt az intézkedést a gyermeklétszám
csökkenés indokolja. Mindenféleképp csoport csökkentést és ehhez kapcsolódóan létszámintézkedést kell végrehajtani. A számok azt mutatják, hogy az
intézkedés ellenére is biztosan önkormányzati támogatást kell biztosítani ehhez a feladathoz. A működési oldalon 78 millió Ft működési hiány jelenik meg,
ezt a működési hiányt az elfogadott költségvetési rendeletben 0-ra kell lecsökkenteni, tehát működési hiány nélküli koncepciót kell elfogadni. A fejlesztési oldalon már a koncepcióban se jelent meg hiány. Ez abból adódik, hogy
rendelkezésére áll az önkormányzatnak 450 millió Ft, amit fejlesztésekre, beru1242

házásokra fordíthat az önkormányzat. Ez az összeg részben a kötvény fel nem
használt részét tartalmazza, ami teljes egészében feladattal terhelt maradvány, illetve az önkormányzat egyéb bevételeiből képződött egyéb maradvány.
Fülöp István képviselő elmondta, hogy osztályvezető asszony szólt a forráshiány megszűntetésének szükségszerűségéről, megkérdezte, hogy milyen alternatív elképzelése van.
Szilágyiné Bácsi Gabriella tényleges hiányt akkor látják majd, ha december
15-én elfogadja a parlament a költségvetési törvényt, és annak függvényében a konkrét állami támogatás ismeretében tudják megtervezni a bevételt.
Január 5-én az állam közli azoknak a feladatoknak az állami támogatás öszszegét, amit ténylegesen az önkormányzatok jelen pillanatban nem tudnak
kiszámolni, hanem ezt az állam fogja közölni. Az önkormányzat rendelkezésére
fog állni pénzmaradvány, ez is finanszírozásául szolgálhat a pillanatnyi 78 millió
Ft-os hiánynak, illetve ténylegesen meg kell vizsgálni a kiadási oldalt is mind az
önkormányzatnál, mind az intézményeinknél, és ahol csak mód és lehetőség
van a kiadások további csökkentésére, ott ezeket az intézkedéseket meg kell
tenni. Év végén látják majd ténylegesen, hogy a helyi adóbevételek hogy
alakulnak. Annak függvényében tudják majd a 2015 évi tervszámokat meghatározni. Egyeztetve az adó osztály vezetőjével úgy gondolják van még lehetőség azon a jogcímen is bevételnövelésre.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a költségvetési törvényt megalapozó törvénytervezetek vitája most folyik ez közel 400 szakaszból áll, és alapvetően érinti a szociális törvényt, az adótörvényeket, az államháztartási törvényt,
önkormányzati törvényt, hulladékról szóló törvényt, csak a legfontosabbakat
említette. Úgy gondolja, hogy a koncepció készítésével párhuzamosan ezeket
a törvényjavaslatokat fel kell dolgozni és ez a jelenleg kialakított költségvetési
koncepciót meg változtathatja. Nem lehet tudni azt, hogy az Országgyűlés a
javaslatok közül mit fogad el. Mindezek után lehet majd érdemben választ
adni ezekre a kérdésekre.
Poharelec László képviselő megköszönte osztályvezető asszony és mindazok
munkáját, akik a koncepció elkészítésében részt vettek. A válasz- szerinte- Fülöp István képviselő úr kérdésére a döntési javaslatban benne van, hisz lesz
még mit lefaragni meg van is honnan. Próbálni kell majd az intézményeknek
úgy gazdálkodni, hogy az államilag leutalt pénzből lehetőleg kijöjjenek és
megoldják ebből a feladataikat. A bevételek növelése nehéz lesz, hisz a pályázatokból tudnak majd bevételt teremteni. Több évtizedes tapasztalata,
hogy volt egy 6 év amikor lazább volt a dolog, volt is pénz. Utána jött egy
kemény fejlődéses 10 év, majd volt egy 8 év, ahol folytak szét pénzek, de ő
azt kívánja a polgármester úrnak, hogy a költségvetés elkészítéséhez egy kemény irányvonalat alkalmazzon, és tegye meg a szükséges személyi és gazdasági lépéseket, hogy Gyomaendrőd városa biztonságosan és jól tudjon
működni, és egy olyan költségvetése legyen 2015-ben, amely előremutató
lesz, és Gyomaendrőd fejlődését mozdítja elő.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
573/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd
Város 2015. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
•
•
•
•

A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
Határidő: azonnal

32. Napirendi pont
Felnőtt háziorvosi rendelési idők összehangolása
Toldi Balázs polgármester felkérte az Ügyrendi bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony ismertette, hogy a Képviselő-testület
2014. november 6-i ülésén úgy határozott, hogy egyeztető megbeszélést kezdeményez a rendelési idők összehangolása céljából a háziorvosokkal, hogy a
felnőtt betegellátás reggel 8 és 16 óra közötti folyamatos biztosítása érdekében.
A feladattal Dr. Torma Éva igazgató főorvost és az Ügyrendi bizottság elnökét
bízta meg a Képviselő-testület. Az egyeztető megbeszélésre 2014. november
24. napján került sor.
A felnőtt háziorvosok gyorsan és konstruktívan megegyeztek abban, hogyan
tudják a folyamatos délutáni rendelést is biztosítania a lakossági igénynek
eleget téve. A következők szerint módosult a délutáni betegellátás: Dr. Varga
Edit Brigitta csütörtök délután, Dr. Schóber Ottó hétfő és szerda délután, Dr.
Katona Piroska péntek délután és Dr. Macsári Judit kedd délután fog rendelni.
Ahhoz, hogy a rendelési idők változása megtörténhessen feladatellátási szerződés módosítására lesz szükség a következőkben. A módosítást Dr. Macsári
Judit és : Dr. Varga Edit Brigitta háziorvosok esetében kell megtennie a képviselő testületnek. Dr. Schóber Ottó, Dr. Katona Piroska és dr. Petrikó Attila
megállapodásaiban már ezek a rendelési idők szerepelnek. Dr Kolozsvári Árpád esetében nincs szükség módosításra, hiszen ő a délutáni feladatellátásban nem vesz részt.
Poharelec László megköszönte azoknak a háziorvosoknak a hozzáállását, akik
partnerek voltak abban, hogy a Gyomaendrőd város lakosainak és képviselő
testületének az elképzelése végre megvalósulhat, hogy ügyelet végétől
ügyelet kezdetéig mindig lesz elérhető orvos valamelyik rendelőben. Ezt majd
1244

megfelelően kell propagálni, hogy aki tényleg beteg tudja, hogy mikor hova
kell mennie. Erre biztosan meglesz a megfelelő mód. Kicsit furcsálja Kolozsvári
doktor úr hozzáállását, kíváncsi rá , hogy vajon az ő betegei délután nem
akarnak majd orvoshoz menni. Úgy emlékszik, hogy mellette is kiálltak a
gyomaendrődiek azért, hogy ide kerüljön. Véleménye szerint egy kicsit illedelmesebben kellett volna ezt megköszönnie a lakosságnak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
574/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy
a felnőtt háziorvosi beteg ellátásban a rendelési idők 2015. január 1. napjával
az alábbiak szerint alakulnak:
1. körzet 2. körzet 4. körzet 5. körzet 6. körzet 7. körzet 8. körzet
Dr.
Dr.
Dr. Kato- Dr. KoDr.
Helyettesít: Dr. VarMacsári Schóber na Piroska lozsvári
Petríkó Dr. Petríkó ga Edit
Judit
Ottó
helyettesít Árpád
Attila
Attila
Brigitta
Hétfő
9,0012,0014,009,00-12,00 9,008,00-9,00 8,3013,00
16,00
17,00
13,00
és
12,30
13,0014,00
Kedd
11,008,3015,009,00-12,00 9,008,00-9,00 8,3015,00
12,30
17,00
13,00
és
12,30
13,0014,00
Szerda
9,0012,0013,009,00-12,00 9,008,00-9,00 8,3013,00
16,00
17,00
13,00
és
12,30
13,0014,00
Csütörtök 9,008,3014,009,00-12,00 9,008,00-9,00 11,3013,00
12,30
17,00
13,00
és
15,30
13,0014,00
Péntek
9,008,3013,009,00-12,00 9,008,00-9,00 8,3013,00
12,30
16,00
13,00
és
12,30
13,0014,00
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a rendelési idők változása miatt szükséges feladat-ellátási szerződés-módosításokat kösse meg a módosítással érintett dr. Macsári Judit és dr. Varga Edit Brigitta háziorvosokkal.
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Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Turisztikai pályázat - pótmunka elrendelése
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette, hogy A "Lélekkel a Körösök
mentén" turisztikai pályázathoz kapcsolódóan a felújítási kivitelezési munkák
során pótmunka elrendelése vált szükségessé a Szent Antal zarándok
szálláshely esetében.
Az épületnél az előzetes feltárások alapján, mely a fal megfúrásával és a vakolat leverésével történt , úgy látszott, hogy az épület tömör nagy méretű téglafalból készült. A falazat 2 sor futósoros tömör nagyméretű tégla között minden 3. sorában vályogfalazat van. A statikus tervező a helyszíni szemle és a
további feltárások alapján a falazat további visszabontását és a fal teljes elbontását rendelte el. A kivitelező elkészítette a pótmunka költségvetését mely
a beadott közbeszerzési árajánlatban lévő rezsióra díjjal és anyagköltséggel
készült. A mszaki ellenőr javasolja az önkormányzatnak a pótmunkára a szükséges nettó 1 436 574 Ft költségekk biztosítását.
A pályázat készítésekor, valamint a nyertes projekt támogatási szerződésének
megkötésekor elfogadott költségvetésben nem kerülhetett betervezésre tartalék. Amennyiben a projekt megvalósítása során valamely projektelem esetében megtakarítás keletkezik, akkor a Közreműködő Szervezet hozzájárulásával lehetőség nyílik arra, hogy a pótmunka költségét elszámoljuk a támogatás
keretei között.
Az e-naplóba történt, pótmunkára vonatkozó bejegyzések, valamint a kivitelező által készített pótköltségvetés az előterjesztés mellékletét képezi.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy máris itt van egy előterjesztés, ami
miatt kérte az elején a tervezői díjaknál illetve a beadásoknál, hogy miért írjanak ki újat. Ez nagyon szép, hogy valamire nem jöttek rá, de számára egy kicsit furcsa. Statikus aki elvégezte a munkát a pénzt felvette, tervező a munkát
elvégezte, a pénzt felvette, és ilyen hibák jönnek elő. Megérti, hogy egy építkezés, főleg egy felújítás problémákkal jár, de egy vállalkozás, mikor elég komoly összegekről van szó, azt azért komolyan körbe kéne járni, mert ezt a legkönnyebb, az önkormányzatot fejni. Nem biztos benne, hogy kint az iógazi
versenyszférába egy ilyen gondolattal valaki is elő merne állni. Polgármester
úr biztosan keményen beleássa majd magát ebbe a pályázatba, hisz a beszámolókban is látták, hogy több volt az a dolog, ami nem úgy megy, ahogy
kellene. Aggályai kezdenek lenni ezzel a beruházással kapcsolatban. Az,
hogy ahogy le is van írva az, hogy majd máshol megmarad a pénz, nagyon
reméli. Ő is polgármester úr véleményére javaslatára fog hagyatkozni ebben
a kérdésben.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester kérdezte, hogy a megvalósítás során a
projekt elem esetében van e arra lehetőség, hogy megtakarítás keletkezik,
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illetve az, hogy ezt ne folytassák, az lehetetlen, hisz ő tegnap elment és szétnézett ott a munkaterületen, azt vagy lebontani vagy befejezni kell.
Toldi Balázs polgármester is elmondta, hogy félbe nem szabad hagyni. Elmondta, hogy az előterjesztés azért született meg, mert kedden volt egy projektértekezlet, ahol ismertették vele ezt a problémát a 4 projektelemhez kapcsolódóan 4 kivitelező volt jelen, közülük egy jelezte ezt a nagyobb mérető
problémát, illetve volt még egy jelzés, mely komolyabb problémát jelenthet.
Elmondta ott is, hogy ez nem így működik, hogy időközbe kitaláljuk, hogy valami nem stimmel, hisz ezért volt a tervezés a statikus. Igazából az ő munkája
nem fejeződik be, hisz ő nem engedi a munka folytatását, tehát van itt még
felelősség rajta is meg máson is. A beruházás félbe van, innentől kezdve bármelyik kivitelező jöhet és mondhatja, hogy hiányzik még ide vagy oda 2-3 millió Ft. Ezzel precedenst teremthet a testület vagy elfogadja vagy nem, de ő
elfogadni javasolja ezt. Ezek után azonban nem kellene ezekre rábólintani,
mert mindenki megismerte a kiviteli terveket az ajánlatadók is tudták, mire
adnak ajánlatot, ez egy szerencsétlen eset, hogy a bontás során derül ki,
hogy nem olyan a falazat, amilyennek képzelték. Nem tudja, hogy ezt hogyan lehetett volna egy tervezési eljárás során felismerni. Ilyen falazattal biztos
nem találkoztak sokan, tehát ő valamennyire felmenti a statikust.
Farkas Zoltánné képviselő elmondta, hogy ekkora volumenű beruházásnál
lehet arra számítani, hogy vannak váratlan kiadások, erre szokták a tartalékot
beépíteni. Nem lát ilyet. Miért nem lett tartalék beépítve a pályázatba?
Nagyné Perjési Anikó képviselő elmondta, hogy nem lehetett tartalék keretet
beépíteni. Azt is hozzá tette, hogy az építő iparban van két fogalom, a pótmunka és a többletmunka, nagyon lényeges a kettő közötti különbség. A
többletmunka olyan, amit előre nem lehetett látni, sem a tervezés sem az árajánlat adás során. E falnak a feltárása a szakmai szabályok szerint megtörtént, a vakolat leverésével és megfúrásával. De mivel 2 futósoros kisméretű
tégláról van szó, ami 15 centi. itt végig téglát lehetett találni. Hiába fúrták tehát, nem derült ki. Az áthidalóknál pedig tömör téglából vannak a falak. Egy
ilyen felújításnál előjöhetnek nem várt dolgok. A pótmunka az, ha megkap
valaki egy tervet, és ki is mehet lemérni a helyszínre, de elmégis elszámolt valamit, akkor lehet pótmunka igénnyel élni. A közbeszerzési szerződések egyértelműen leírják, hogy pótmunka elrendelésére nincs lehetőség, viszont többletmunkára van. Például, ha valami nem 30, hanem 35 nm, annak elszámolására nincs lehetőség, de előre nem látható többletmunkára igen. Ha ezt nem
szavazzák meg, akkor az egész pályázat bedől. Ekkora volumenű összeget
nem tud bevállalni a kivitelező, néhány százezer forintnál még lehetne erről
szó.
Poharelec László képviselő elmondta, hogy a tartalékot ilyenkor a haszonba
szokták beépíteni, mert egy ilyen felújításnál csoda dolgokat lehet találni. Ő
polgármester úr javaslatát fogja támogatni, de elmondta, hogy ezt a legkönnyebb, hogy az önkormányzat nyúljon még a zsebébe. Ilyenkor nehéz
helyzetbe vannak, mert ha nem ad, akkor majd rájuk fogják a bukást. Ez zsarolás. Nem tudja, mekkora haszon van benne, de ilyenkor igenis bele kell számolni ezeket a meglepő dolgokat is, mert ez könnyű, hogy egy vállalkozó
nem rizikózik.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
575/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrő Város Önkormányzata, mint megrendelő, a "Lélekkel a Körösök
mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című,
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, a
Szent Antal zarándok szálláshely kivitelezési munkáira vonatkozóan pótmunkát
rendel el a statikus által meghatározott műszaki tartalommal, a kivitelező által
elkészített pótköltségvetés szerint.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pótköltségvetés szerinti
1 436 574 Ft + ÁFA = 1 824 449 Ft összeget a 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti. Amennyiben a pótmunka a pályázat keretei között elszámolhatóvá válik, akkor a költségvetési rendeletbe beépített forrás feszabadul, melynek felhasználásáról későbbiekben a Képviselő-testület szabadon rendelkezhet.
34. Napirendi pont
Bejelentések
Gózan Sándor kéréseknek ad szót, melyet a lakosok tesznek fel nekik. Polgármester Úr segítségét kérte, hogy a 4 dolog, amit majd elmond bevihető- e a
decemberi testületi ülésre, vagy beépíthető-e a jövő évi költségvetés fenntartási részébe.
A melegkút és környéke nagyon kemény kritikát kapott, mert kosz ferő sár van
mindenütt. Utánanézett a fürdő feladata lenne azt rendbe tartani. Még társadalmi munkát is ajánlottak az emberek annak rendbe tételére. A Holler
mögötti révlaposnál a feljárónak egy besoroló sávot javasoltak, pár méterrel
meg lehetne oldani, ugyanis sokan járnak arra mozgássérült kocsival. A fürdő
mögötti révlaposi részen a Munkácsy út, Hársfa út, Vidovszky utakon a járdák
járhatatlanok, mert a hársfák gyökere felnyomta. Megnézte, tényleg úgy van.
A Hősök úton az iskola és a Sikér boltja közötti részen a parkoló felfestése nem
sikerült túl szerencsésen. Jobb lett volna párhuzamosan hagyni, mert azt a
kressz nem tiltja. Egy úttest optikai középvonalát megtörni sávval, nem túl szerencsés.
Fülöp István megkérdezte, hogy szociális tűzifát tervez-e az önkormányzat juttatni a rászorulóknak.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester elmondta, hogy járt kedden a
kondorosi út fele, de nap közben és örömmel tapasztalta, hogy fel vannak
szerelve a lámpatestek, kérdezi, hogy ezek működnek-e.
Poharelec László képviselő felvetette gondolatébresztésként a testület részére, hogy a Kis Bálint Általános Iskola megközelíthetőségét hátulról lehetne
megoldani, ott a Szabadságtér, Sportcsarnok fele kaput nyitni, parkolót épí1248

teni. Ott sokkal biztonságosabb lenne a közlekedés, a csarnok is tudná a parkolót hasznosítani. Ez sak egy távlati terv, de a következő észrevétele nem tűr
halasztást. Az aluljáró endrődi oldalán van egy nagy emelkedő. Kéri az illetékeseket, hogy azt oldják meg. Nem szeretné, ha megvárnák, hogy egy idős
ember eltörje a kezét, lábát. Az a pár 10 vagy 100 ezer Ft az önkormányzatot
nem fogja csődbe vinni, de az emberek egészsége fontosabb.
Pardi László osztályvezető elmondta, hogy a Zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatban kellett polgármester úr kérésére információt adnia. A
Gyomaközszolgtól kértek be ajánlatot, egyértelmű ajánlatot nem tudtak adni.
Az elhordás elvégzésére adtak, ez bruttó 215.000 Ft, ám a zöldhulladék menynyisége jelentősen befolyásolja az összköltséget. A lerakási díj tonnánként
3124 Ft. A korábbi évek tapasztalatai alapján kb. 3-400ezer Ft-os lerakási díjjal
kalkulálhatnak. Így összesen 460-500ezer Ft lehet egy begyűjtési munka megrendelése. A Holler mögötti résznél lévő dolognak utána kell járnia. A járdákat
felnyomó hársfák gyökerét is meg kell néznie. Ezek megoldása külön forrást
nem igényel véleménye szerint. A Hősök úti parkolóknál nem tud jó választ
adni. A Kondorosi úton a közvilágítás bekapcsolását az Eonnak kell engedélyezni. Itt az Eonnak vannak kötelezettségei. November végén fogják felkapcsolni. Az aluljárónál egy kerékpáros felhajtósáv van, ami valóban meredek,
de a most hatályos jogszabályoknak ez megfelel. Egyeztetett azonban a kivitelezővel, és a jó kapcsolatuknak köszönhetően ígérte, hogy a műszaki átadás után átépítik majd.
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető elmondta, hogy szándékoznak szociális
tűzifát biztosítani az arra rászoruló személyeknek, folyamatban van a fa beszerzése. Árajánlatot kértek a tüzépektől, ezzel párhuzamosan a jövő héttől
már lehet benyújtani a kérelmeket. Az egy főre eső jövedelem számít itt is
(42.750 Ft), illetve az, hogy ne rendelkezzen vagyonnal a kérelmező, és a Családsegítő gondozói is kimennek majd környezettanulmányra, hogy meggyőződjenek arról, hogy nincs más fűtési lehetőség.
Betkó József képviselő csodálkozik az osztályvezető úr által adott válaszon,
hisz ezeket a problémákat már ő is átadta írásban az előző ciklusban. Az ülés
után fényképeket is fog adni osztályvezető úrnak ezekről a járdákról. Fekete
József ügyvezető igazgatótól rákérdezett, hogy miért nem javítja a felázott
útpadkákat. Azt mondta ügyvezető úr neki, hogy nincs rá anyag. Javasolja
képviselő úr ezért, hogy vegyen az önkormányzat 2 kamion kőtörmeléket ilyen
esetekre. Ilyen időben ugyanis csúnyán kikátyúsodik a város. Nagyjából
150ezer Ft körül van egy kamion törmelék, de ennyit áldozni kéne a városra.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az utak fenntartása a
Gyomaszolgé, és igazából mindegy, hogy 9millió 500 ezer a mínusz vagy
9millió750ezer. Ezt nekik kellene intézni. Igazgató úr ezt szerinte meglépheti.
Egyszerűbb lenne rajtuk keresztül beszerezni.
Béres János képviselő kérdezte, hogy a járdaépítés befejezési határideje mikor van, ugyanis az ő körzetében október elején felbombázták a járdákat,
nagy sietve utána lebetonozták, a törmeléket katasztrofális módon elvitték,
ám az autókkal felbontották a padkákat. Meg kellene csinálni, mert itt a tél.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az idén még meg fogják csinálni.
1249

Vaszkó Katalin elmondta, hogy most van lehetősége, hogy megköszönje az
52 szavazatot, amit a gyomaendrődiektől kapott, melyet függetlenként kapott a választásokkor. Sajnos nagyon sokan eladták a lelküket, de sebaj, mert
sokan olyan helyre landoltak, ahol van esélyük a megtisztulásra. Köszönte
még egyszer annak az 52 szavazónak a bizalmat. Hozott egy példányt abból
a petícióból, melyet már az előző ciklusban is átadtak, nevezetesen a vasúti
híd és a Dévaványa és Körösladány kereszteződésében szükséges megvilágítással kapcsolatos ügyben. Az előző ciklusban ők, lakótelepiek kérték a kerékpármegőrzőt a vasútállomásra. Gyalogátkelőt szeretnének a lakótelepnél,
ez nagyon fontos lenne. A régi kenyérgyár épületének tulajdonosát elő kellene kotorni valahonnan. A 4-es napirendi ponttal kapcsolatban szeretné jelezni, hogy az autóbusz menetrenddel kapcsolatban kérték a lakótelepi idősebb
nénik, bácsik, hogy onnan lehetne autóbusz járat az egészségházhoz. Kéri,
hogy legyenek olyan türelmesek Macsári Judit doktornővel, mint amennyire ő
türelmes minden emberrel. Sokan sokallják az időt, amit egy-egy ember bent
tölt a doktornőnél. Ő valóban tisztességesen, becsületesen végzi a munkáját,
és bízik benne, hogy a most jött doktor úr, Schóber Ottó is itt marad
Gyomaendrődön.
Németh József köszöntötte a testületet, polgármester urat. Elmondta, hogy ő
az ifjúsági lakótelepen lakik, és a hatlakásos épületet ők tartják rendben a feleségével már 10 éve. Akik tudják, hogy hol van ez, azok tisztában lehetnek
vele, hogy ez egy nagyon ápolatlan környezet volt, és ők véleménye szerint
egy eléggé elfogadható környezetet csináltak belőle. Ezért nagyon sok bántást kaptak. Ők nagyon rendszerető emberek. Nagyon bosszantja az a dolog,
hogy voltak nagyon beteg fáik, melyek a rendelkezésre álló kis tértől nem
kaptak elég tápanyagot, hisz embernek állatnak is térre van szüksége ahhoz,
hogy fejlődjön. Sikerült odáig eljutnia, hogy a főkertésszel megegyeztek, és
kijelölték, hogy mely fákat kell kivágni a betegség miatt. Kérte még 2 másik fa
kivágását is, ez a két fa 2 szomorúfűz. Nem tudja, ki volt az a kertész, aki annak
idején Gyomára betelepítette ezeket a fákat, de hogy nem sokat értett a növényekhez, az biztos. Ennek tavasszal a legkorábban jelennek meg a hajtásai,
legkorábban virágzik, de heteken keresztül. Rengeteg virágport szór szét, ami
irritálja az ember nyálkahártyáját, szemét mindenét. Aztán jönnek azok a pihék heteken keresztül. Örökké töredezik az ága, az ember nem győzi takarítani, ha fúj egy kis szél, azonnal. Kérte, hogy vágják ki azokat, mert nem az ő
területe. A polgármesteri hivatal kijelölte, hogy 15 m-ig nekik kell rendbe tartani, ez már kb. 20 méterre van tőlük. Azt kérte akkor, hogy had vágják ki azokat, de a Polgármesteri Hivatal nem engedte, mert abban az évben az év
fája lett az a fa. Szeretné a testület véleményét kérni abban, hogy valami díszítő fát kapjanak helyette. Ennyi lenne a kérése. Szeretné, ha még sokáig
gondozhatná azt a kertet, bár már 87 éves lassan, de bízik abban, hogy gyönyörködhet még az új fákban.
Poharelec László képviselő támogatja Jóska bácsi kérését, és erre kéri Polgármester Urat is meg a képviselőket is. Legyenek akkor azok minél hamarabb kivágva, hisz ismeri Jóska bácsit, és úgy gondolja, hogy azok a fák akkor
megfelelően lesznek gondozva, ápolva. Kívánja Jóska bácsinak, hogy még
éveken keresztül locsolja azokat, a testületnek pedig, hogy teljesítsék a kérését.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy meg kell néznie azokat a fákat a
Városüzemeltetési osztálynak, és a következő ülésen döntenek a fák sorsáról.
Kapott egy meghívót, melyet címeztek a képviselő-testületnek is. A meghívót
a Járási Hivataltól kapták, ahol jövő hét péntekre, december 5-re 10 órára
hívták vendégül a testületet. Ekkor lesz az ünnepélyes kulcsátadás, melyen
jelen lesz dr. Latorcai János, Dankó Béla, Gajda Róbert. Ezen az ünnepségen
Andó Ágnes igazgató asszony elköszön. Kérték, hogy tolmácsolja ezt a kérést
a képviselő testület minden tagja felé, szeretettel várnak mindenkit.
Kiírtak egy ügyvezetői állás- pályázatot a fürdő ügyvezetői igazgató pályázatára, ennek benyújtási határideje december 2. Javasolja, hogy ne kelljen
minden bizottságnak végighallgatnia a jelentkezők bemutatkozását, hanem
tartsanak egy közös bizottsági ülést december 4-én 16 órától, és itt hallgassák
meg a pályázókat. Utána értelem szerűen a bizottságok majd saját hatáskörbe tudnak javaslatot tenni a testületnek, hogy kit fogadjanak el. De hogy ne
kelljen mindenkinek minden nap megjelenni, ezért javasolja ezt a közös időpontot.
A tegnapi nap folyamán kaptak egy levelet a Kormányhivatal gyomaendrődi
Járási Hivatalától, melyet felolvasott:
Tisztelt Polgármester Úr!
A Békés megyei kormányhivatal, mint üzemeltető és a KLIK gyomaendrődi
tankerülete, mint használó között üzemeltetési megállapodás van érvényben,
mely szerint az üzemeltető a Gyomaendrőd Szabadság tér 1 szám alatti ingatlanban helyet biztosít a használó működéséhez. A kormányzati döntések következtében a járási hivatalok feladatai jelentős mértékben megnövekednek
2015 évben, amelyhez további hivatali helységek kialakítására van szükség,
ezért kérem, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi törvény 10.§
2. bekezdésében foglaltak szerint szíveskedjen gondoskodni a tankerület
székhelyének áthelyezéséről. Az üzemeltetési megállapodás 60 napos felmondási időt tartalmaz, viszont a felkészülés rövid határideje miatt, kérem,
hogy szíveskedjék a tankerület új székhelyéül szolgáló ingatlant 2014. december 31 napjáig rendelkezésünkre bocsátani és közreműködni a szerverterem
és az irodák átköltöztetésében.
Toldi Balázs polgármester javasolta a bizottságnak, hogy a munkaügyi hivatal
volt épületrét biztosítsák a KLIK számára, azért, mert a tankerület vezető úr
hétfőn jön egyeztetni hozzá ezzel kapcsolatban. Ő most alkalmasnak gondolja azt az épületet, arra, hogy befogadja az intézményt. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy ez az épület átadható, bérelhető-e a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. A bérleti díja majd meg kell állapodnia az intézményfenntartóval. Véleménye szerint ez nem lehet akadály, hisz
Gyomaendrődhöz kapcsolódnak, itt szeretnének maradni, az az épület pedig
rendben van. Biztos benne, hogy december 31-ig át tud oda költözni az intézmény fenntartó központ.
Kérte, hogy szavazzanak erről.
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A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
576/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átköltözését az 5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 11. szám alatti ingatlanba.
Határidő: 2015. január 31.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a figyelmet, és további jó munkát, jó
pihenést kívánt mindenkinek.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Gózan Sándor
hitelesítő

1252

