GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
20/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i
üléséről a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János,
Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László és Vasas György Péter képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Petényi Roland, Enyedi László
osztályvezetők, Omiliákné Csikós Anikó a közigazgatási osztály képviseletében
valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Járási Hivatal hivatalvezetője valamennyi napirendhez,
Paraizs Tamás őrsparancsnok,
Pál Jánosné a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat képviseletében,
Kovács Péterné a Kistérségi óvoda vezetője, Giricz Ilona a Tulipános Óvoda
vezetője, Szabó Istvánné a Gyermekliget Oktató Kft vezetője,
Mraucsik Lajosné a gondozási központ vezetője,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos,
Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtárvezető,
Bíró Károly újságíró,
Nagy Géza a mentőállomás képviseletében, Mohácsi Kálmán a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében,
Vaszkó Katalin helyi lakos

Jegyzőkönyv
vezető:

Komróczkiné Tóth Katalin és Jakucs Mária

Ülés időtartama: 12:00-14:28
Toldi Balázs polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének szeptember havi soros ülésén. Külön tisztelettel köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a
Járási Hivatal hivatalvezetőjét, és köszöntött minden megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt és Lehóczkiné Timár
Irén alpolgármestert kijelölni.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek
kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a napirendre vonatkozóan két javaslatot tett. Elmondta, hogy a testület
tárgyalni fogja az integrált településfejlesztési stratégiát, ennek most lesz a végső elfogadása.
Javasolta a kiküldött napirend elfogadását azzal a módosítással, hogy az ITS tárgyú előterjesztést a
nyilvános ülés végén tárgyalja a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a stratégia kidolgozásában
nagy szerepet játszik Torma Gyöngyi tervező, aki jelenleg a sarkadi képviselő-testület ülésén vesz
részt, és lehetőség szerint itt lenne a stratégia tárgyalásánál.
A másik javaslata, hogy a meghívó szerinti 18. napirendi pontot, mely a helyijárat menetrend
módosítása tárgyú előterjesztés, vegyék le a napirendi pontok közül, ugyanis a Mobilbusz Kft.
jelezte, hogy szeptember hónapban végeztek utas számlálást a járatokon, mely alapján további
egyeztetésre van szükség. Az októberi ülésen térnének vissza erre a napirendi pontra.
Megkérdezte van-e további napirendre vonatkozó javaslat.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester javasolta, hogy az ülés napirendjét a fentiekben elmondottak
figyelembe vételével határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó
felülvizsgálatához végzett számítások
3. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2014/2015-ös
nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
5. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
6. Beszámoló a 2015. évi nyári napközis ellátásról, valamint a tartós
élelmiszercsomag osztásról
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7. Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel folytatott egyeztetésről a
laboratórium működésével kapcsolatban
8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
9. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
10. Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása
11. Közművelődési koncepció felülvizsgálata
12. Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Foglalkoztatási
Esélyegyenlőségi Terve
13. A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által
üzemeltetett turisztikai elemek 2015. évben alkalmazott díjtételei
14. Turisztikai attrakció záró beszámoló
15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYÜSZ - TE TDM szervezet közötti
együttműködési megállapodás megkötésére
16. Holtági Egyesületek beszámolója
17. Területhasználati szerződések meghosszabbítása
18. Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése
19. Lakossági szennyvíz csatlakozás támogatása
20. Kállai Ferencet ábrázoló szobor állítása
21. Endrődiek Baráti Köre Egyesület beadványa
22. Kulturális Egyesület Kérelme
23. Gellai Ferenc ajánlata
24. GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
25. Integrált Település Fejlesztési Terv véglegesítése
26. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a.), pontja továbbá a 2013. évi CCXII. tv. 103/A. §. (2) bekezdése
alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető
emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
2. A gyomaendrődi 0211/76 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megadta a hozzászólás lehetőségét Dr. Pacsika Györgynek, a Járási
Hivatal vezetőjének, aki aktuális témákban kívánja tájékoztatni a járásban élő lakosokat.
Dr. Pacsika György hivatalvezető néhány aktuális kérdésről kívánt gyors tájékoztatást adni, mely
érinti a járásban élő ügyfeleket, állampolgárokat. Két dologról akart beszélni, az egyik a
kormányablakok kérdése, a másik pedig az állami közigazgatási rezsicsökkentés. A
kormányablakokkal kapcsolatban elmondta, hogy a területi közigazgatás átszervezésének egyik
kiemelt célja jelenleg is a kormánynak, és ennek érdekében gyors, szakszerű és magas szintű
kiszolgálást kíván megteremteni.
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A cél az, hogy egy egyablakos rendszerben az ügyfelek egyetlen helyen el tudják intézni ügyeiket, és
ennek megvalósítása során olyan minőségű kiszolgálást tudnak nyújtani, mely egyrészt
költségtakarékos, valamint időt takarít meg az ügyfelek számára, mert helyben is intézhetik ügyeiket.
Ebbe a körbe illeszkedik a kormányablakok a területi közigazgatási integrált rendszernek beillesztése
és a kormányablakok nyitása. Az ismert, hogy április 30-án, itt Gyomaendrődön a Járási székhelyen
nyitották meg a Kormányablakukat. Örömmel jelentheti, hogy megyei szinten elsőként a
székhelytelepülésen kívül Dévaványán is megnyílt szeptember 16-án a Kormányablak. Egységes
arculattal működnek ezek a Kormányablakok az egész országban, mindegyik akadálymentes és az
ott dolgozó kollégák is kizárólag speciális kormányablak ügyintézői képesítéssel rendelkeznek, mely
biztosítja azt, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudják kiszolgálni az ügyfeleket. A
Gyomaendrődi Járásban tehát 2 Kormányablak nyílt meg, a megyében összesen 8, és várható az év
végéig, hogy a megye összes járási székhelyén kormányablak fog működni. Hetente átlagosan 500
ügyfél fordul meg náluk különböző ügyekben, és folyamatosan mérik az ügyfél elégedettséget is.
Erre kérdőív szolgál. Arra bíztatott mindenkit, és kérte, hogy vegyék minél többen igénybe és
segítsenek azzal, hogy elmondják véleményüket, hisz ezzel segítik a munkájukról való kép
kialakítását.
A leggyakoribb ügymenettípusok a hagyományos okmányirodai ügyek továbbra is, melyek az összes
ügynek kb. a 2/3-át teszik ki. Folyamatosan nő azoknak a száma, amikor átveszik ugyan a kérelmet,
de továbbítják az adott hatáskörrel rendelkező szervekhez. Ez a benyújtott kérelmeknek a 1/3-a, de
számuk állandóan bővül. Hétfőn és csütörtökön hosszított nyitva tartásuk van, ezek a legnépszerűbb
napok, illetve a szerdai nap még nagyon kedvelt az ügyfelek körében. Szorgalmazta a csütörtöki,
hosszított napok kihasználását is. Fontos információként említette meg, hogy a Kormányablakban
leadandó ügyek, úgy, mint családtámogatás, egészségbiztosítás témaköréből az európai uniós
egészségbiztosítási kártya, vagy öregségi, özvegyi nyugdíjhoz, árvaellátáshoz kapcsolódó ügyek,
anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás
témájában a kérelmek beadhatóak. Ők ezeket rövid időn belül eljuttatják Békéscsabára, a megfelelő
ügyintéző szervhez és onnan az ügyfelek postán fogják megkapni az adott iratot, döntést. Azt látja,
hogy hétről- hétre növekszik ezeknek a száma, de továbbra is kéri mindenkitől, hogy ha teheti,
akkor lássuk el információval a környezetünket, ismerőseinket annak érdekében, hogy ezzel is időt,
energiát tudjanak megspórolni. A www.bekesijarasok.hu honlapjuk már hónapok óta üzemel, és
egyre többen keresik fel. Minden olyan információt igyekeznek megjelentetni, ami a
kormányablakkal illetve a járási hivatalokkal kapcsolatos. Kérte, hogy használják, nézzék, és ha
észrevétele van bárkinek, akkor jelezzék felé vagy feléjük.
A másik téma a közigazgatási rezsicsökkentés, melyről beszélt. A Kormány célul tűzte ki, hogy 2016ban az eljárások az igazgatási szolgáltatási díjnak, illetéknek a csökkentése illetve megszűntetése
céljából elindít egy akciót. Mintegy 10 milliárd Ft értékben építették ezt be a jövő évi költségvetésbe.
Ennek célja, hogy az állampolgárok illetve a vállalkozók megkérdezésével képet kapjanak arról,
melyek azok az ügyek, eljárások, amiben az állampolgárok úgy ítélik meg, hogy díjcsökkenés vagy
díjelengedés lenne célszerű. Ezért a nyár elején volt egy konzultáció kérdőív formájában, melynek
kitöltése önkéntes és anonim volt. Itt Gyomaendrődön a Kormányablaknál lehetett ezt megtenni
egészen augusztusig.
Ezen 9 kérdés szerepelt, melyből maximum 4-et lehetett kiválasztani azokból a díjtípusokból, melyek
ott fel voltak sorolva, illetve egy-egy javaslatot még lehetett pluszba tenni. Ennek eredményeként az
országból több mint 300 olyan értékelhető kérdőív érkezett be, melynek eredményeként várhatóan
most ősszel össze fog állni egy olyan törvényjavaslat csomag, amely tartalmazni fogja azoknak a
jogszabályoknak a módosítását, ahol esetlegesen ilyen díjmérséklésre kerül sor.
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Bízik abban, hogy ennek eredményeként 2016-tól lesznek olyan díjak és illetékek, melyek
ténylegesen csökkennek, vagy meg is fognak szűnni.
Bízik benne, hogy a Kormányablak illetve a járási hivatal többi osztálya továbbra is együtt tud
működni az ügyfelekkel. Mindenkit arra bíztat, hogy akármilyen észrevétele van akár pozitív vagy
negatív, az ajtaja nyitva áll, annak érdekében, hogy javítsanak az esetleges hibákon.
Megköszönte a figyelmet.
Toldi Balázs polgármester megköszönte hivatalvezető úrnak a tájékoztatást, majd beszámolt az
elmúlt időszakban letöltött szabadságának az alakulásáról. Július 29. és augusztus 3. között 3
munkanapot, augusztus 6-7 között 2 munkanapot, és augusztus 17-19 között 3 munkanapot töltött
szabadságon. Kérte, hogy fogadják el szabadságáról szóló beszámolóját.
Kérte kizárását a döntéshozatalból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
435/2015.( IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
polgármestert
kizárja
szabadságának
döntéshozatalából.

Képviselő-testülete Toldi Balázs
alakulásáról
adott
tájékoztató

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően kérte, hogy szavazzanak a szabadság kivételének
tudomásul vételéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem szavazott - az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
436/2015.( IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
Toldi Balázs polgármester 2015. július 29. és augusztus 3. között 3 munkanap,
augusztus 6-7 között 2 munkanap, és augusztus 17-19 között 3 munkanap
szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
szóló beszámolóval kapcsolatban van- e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
437/2015.( IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 293/2015.(V.28.); 344/2015.(VI.25.);
347/2015.(VI.25.);
374/2015.(VI.25.);
375/2015.(VI.25.);
409/2015.(VIII.27.);
410/2015.(VIII.27.); 417/2015.(VIII.27.); KT határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök elmondta, a Képviselő-testülete 2015. II. 12-i ülésén a város
2015. évi költségvetését az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg, melyet a
mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette a Képviselő-testület által hozott döntések, intézményi
saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás, pályázat útján nyert támogatások, különböző
alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök . Így a költségvetési főösszege 186.251E Ft-tal
változott.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a tervezet szerinti elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a rendelet tervezettel
kapcsolatban.
Kiegészítés és kérdés hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet
megalkotásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1.
§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.607.625 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.607.625 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.033.017 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 865.416 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.562 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 488.630 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési
kiadásainak előirányzata 2.297.417 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 568.422 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 120.758 ezer forint,
c) dologi kiadás 735.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 516.735 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 188.831 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 73.220 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 94.253 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.281.665 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 141.941 ezer forint,
878

b) beruházási kiadás 769.721 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 370.003 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 28.

Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2015. eredeti
ei.

2015.
III.mód.ei.

1

Intézményi működési bevétel

134 508

225 485

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről

544 604

530 553

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

1 700

4 777

4

Közhatalmi bevételek

377 260

380 268

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

830 717

891 934

6

Működési bevétel összesen

1 888 789

2 033 017

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 000

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

760 292

817 522

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

4 600

5 231
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10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

30 663

11 Felhalmozási bevételek összesen

776 892

865 416

12 Finanszírozási bevétel‐működési célú

104 076

220 562

13 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

469 211

488 630

3 238 968

3 607 625

15 Személyi juttatás

553 422

568 422

16 Munkaadókat terhelő járulék

116 402

120 758

17 Dologi kiadás

504 081

735 198

18 Működési célú támogatásértékű kiadás

468 958

516 735

19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

150 127

188 831

20 Működési célú tartalék

104 872

73 220

95 003

94 253

1 992 865

2 297 417

72 707

141 941

24 Beruházás

814 540

769 721

25 Egyéb felhalmozási kiadás

358 856

370 003

1 246 103

1 281 665

0

28 543

3 238 968

3 607 625

0

0

14 Tárgyévi bevételek összesen

21 Ellátottak pénzbeli juttatása
22 Működési kiadás összesen
23 Felújítás

26 Felhalmozási kiadás összesen
27 Finanszírozási kiadások
28 Tárgyévi kiadás összesen
29 Összes hiány:

2. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban

1

A

B

C

megnevezés

2015.eredeti ei.

2015.
III.mód.ei.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

880

0

2

Intézményi működési bevétel

116 016

206 993

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

381 022

366 231

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

1 700

4 777

5

Közhatalmi bevételek

377 000

380 008

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

830 717

891 934

7

Működési bevétel összesen

1 706 455

1 849 943

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 000

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

760 292

817 522

4 600

5 231

0

30 663

12 Felhalmozási bevételek összesen

776 892

865 416

13 Finanszírozási bevétel‐működési célú

104 076

208 109

14 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

469 211

484 802

3 056 634

3 408 270

0

0

264

264

1 048

1 788

0

0

260

260

0

0

1 572

2 312

23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

0

0

25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

28 Finanszírozási bevétel‐működési célú

0

275

29 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

0

0

10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

15 Tárgyévi bevételek összesen
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17 Intézményi működési bevétel
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
19 Működési célú átvett pénzeszköz .
20 Közhatalmi bevételek
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
22 Működési bevétel összesen

881

30 Tárgyévi bevételek összesen

1 572

2 587

31 Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32 Intézményi működési bevétel

350

350

33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

34 Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35 Közhatalmi bevételek

0

0

36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

350

350

38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

0

0

40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43 Finanszírozási bevétel‐működési célú

0

15

44 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

0

0

350

365

0

0

8 550

8 550

48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49 Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

50 Közhatalmi bevételek

0

0

51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

8 550

8 550

53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

0

0

55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

37 Működési bevétel összesen

45 Tárgyévi bevételek összesen
46 Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47 Intézményi működési bevétel

52 Működési bevétel összesen

882

58 Finanszírozási bevétel‐működési célú

0

163

59 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

0

0

8 550

8 713

0

0

9 328

9 328

162 534

162 534

64 Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65 Közhatalmi bevételek

0

0

66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

171 862

171 862

68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

0

0

70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73 Finanszírozási bevétel‐működési célú

0

12 000

74 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

0

3 828

171 862

187 690

0

0

77 Intézményi működési bevétel

134 508

225 485

78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

544 604

530 553

1 700

4 777

80 Közhatalmi bevételek

377 260

380 268

81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

830 717

891 934

1 888 789

2 033 017

12 000

12 000

760 292

817 522

4 600

5 231

60 Tárgyévi bevételek összesen
61 Városi Egészségügyi Intézmény
62 Intézményi működési bevétel
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

67 Működési bevétel összesen

75 Tárgyévi bevételek összesen
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

79 Működési célú átvett pénzeszköz .

82 Működési bevétel összesen
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

883

86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

30 663

87 Felhalmozási bevételek összesen

776 892

865 416

88 Finanszírozási bevétel‐működési célú

104 076

220 562

89 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

469 211

488 630

3 238 968

3 607 625

90 Tárgyévi bevételek összesen

3. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban

A

B

2015.eredeti
2015.
ei.
III.mód.ei.

megnevezés
1

Intézményi működési bevételek

2

C

0

0

Holtágak haszonbére

3 719

3 719

3

Földhaszonbér

5 512

5 512

4

Bérleti díj

16 777

16 777

5

Hulladéklerakó bérleti díj bev.

20 000

20 000

6

Közterületfoglalás

561

561

7

Egyéb bevételek

2 084

2 084

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 561

9

Kamatbevétel

3 000

3 000

10 Kamatbevétel kötvény

6 000

6 000

11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

4 608

4 608

12 574

12 574

13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan‐Fürdő1890, Kö‐békési ivóv.237

2 127

2 127

14 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből

7 290

7 290

0

90 500

29 280

29 280

12 ÁFA bevétel‐befizetendő

15 Fordított ÁFA
16 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés

884

17 Start mintaprogram terményértékesítés

0

0

400

400

116 016

206 993

0

0

32 050

8 965

0

0

15 750

15 750

5 400

5 400

25 Hosszabb időtartamú közfogl.tám‐a14.12.01‐jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő

13 497

13 497

26 Közcélú munkavégzők támog.2014‐ről áthúz.

21 473

21 473

228 518

228 518

56 005

56 005

0

8 294

30 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez

4 398

4 398

31 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez

3 331

3 331

600

600

0

0

381 022

366 231

35 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

36 GYÜSZ‐TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

37 Magánszemélytől átvett pénzeszköz

0

0

38 Szúnyoggyérítés 2014. évi támogatása Turisztikai Zrt‐től

0

2 185

1 000

1 000

700

1 592

1 700

4 777

0

0

43 Iparűzési adó

250 000

250 000

44 Építményadó

32 000

35 008

18 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
19 Saját bevétel összesen:
20 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
21 Rendszeres segély átvett pénz
22 Gyermektartásdíj kieg.
23 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP‐1.A.5‐2013.
24 Mezőőri jár. átvett pénz

27 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.‐ben induló
28 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.‐ben induló
29 Támogató szolgálatra átvett pe.

32 IKSZT pályázat bér támogatás
33
34 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

39 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
40 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
41 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
42 Közhatalmi bevételek

885

45 Telekadó

4 000

4 000

46 Magánszemélyek kommunális adója

38 000

38 000

47 Idegenforgalmi adó

10 000

10 000

48 Pótlékok, bírságok bevétele

5 000

5 000

49 Talajterhelési díj‐környezetvédelmi alap

2 000

2 000

28 000

28 000

51 Termőföld bérbeadása

0

0

52 Különféle bírságok

0

0

53 Önkormányzati lakások lakbérbevétele

0

0

8 000

8 000

377 000

380 008

0

0

182 880

182 880

58 Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

59 Közvilágítás támogatása

68 400

68 400

100

100

61 Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok
62 támogatása 8307 EFt

10 826

10 826

‐44 220

‐44 220

38 019

38 019

0

1 468

66 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

92 342

92 342

67 Óvodaműködtetési támogatás

12 810

12 810

68 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

77 807

77 807

2 047

2 047

70 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

23 085

71 Szoc.ágazati pótlék

0

26 154

69 623

69 623

50 Gépjármű adó

54 Mezőőri járulék bevétele
55 Közhatalmi bevételek összesen
56 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
57 Önkormányzati hivatal működésének támogatása

60 Köztemető fenntartás támogatása

63 Beszámítás összege
64 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
65 2014. évi bérkompenzáció

69 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása‐ Csárdaszállás

72 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
886

73 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

89 197

89 197

157 537

157 537

16 052

16 720

76 2015. évi kompenzáció

0

9 842

77 Egyéb központi támogatás

0

0

830 717

891 934

74 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081

78 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
79 Működési bevétel összesen

1 706 455 1 849 943

80 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

81 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

82 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

83 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

84 Koncesszióból származó bevételek

0

0

85 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

86 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 000

0

0

178 813

166 200

89 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap

0

0

90 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő

0

0

91 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP‐1.A.5‐2013.

0

0

92 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása

422 763

422 763

93 Közép‐Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP

158 716

158 716

94 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP‐5.2.1/D‐2008‐0002)

0

68 569

95 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A‐11)

0

1 274

Körös‐szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP
96 5.2.5/B‐10/2‐2010‐0042 tám.megelől.

0

0

760 292

817 522

98 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről

0

0

99 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.

0

0

100 Rekonstrukciós alap‐többlet bérleti díj bevétel Vízmű

0

0

87 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről
88 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

97 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről összesen

887

101 Lakáskölcsön visszafizetés

3 000

3 000

102 Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

103 Belvíz kölcsön visszafizetés

1 500

1 500

104 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ‐TE DAOPés egyéb pály.előfin.)

0

0

105 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)

0

0

106 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.

0

0

107 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre

0

0

108 Közköltséges temetés visszatér.

0

0

109 Óvodáktól épület felúj‐ra átvett pe.‐Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi

0

631

110 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.

0

0

4 600

5 231

112 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

30 663

113 Központosított felhalmozási célú támogatás

0

0

114 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

115 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0

30 663

776 892

865 416

111 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről

116 Felhalmozási bevételek összesen

4. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2015.eredeti
ei.

2015.
III.mód.ei.

1 Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

104 076

208 109

3 Határ Győző Városi Könyvtár

0

15

4 Közművelődési‐Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

163

5 Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

888

6 Városi Egészségügyi Intézmény

0

12 000

7 Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8 Gyomaendrődi Közös Önkorm‐i Hivatal

0

275

104 076

220 562

0

0

469 211

484 802

12 Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13 Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

14 Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

15 Városi Egészségügyi Intézmény

0

3 828

16 Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17 Gyomaendrődi Közös Önkorm‐i Hivatal

0

0

18 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen

469 211

488 630

19 Pénzmaradvány mindösszesen

573 287

709 192

9 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban

A

megnevezés
1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Személyi juttatás

3

Munkaadókat terhelő járulék

4

B

C

2015.eredeti
ei.

2015. III.mód.ei.

0

0

316 263

319 502

47 161

47 961

Dologi kiadás

364 464

576 567

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

467 462

515 687

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

145 555

184 259

7

Működési célú tartalék

104 872

73 220

889

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

56 130

55 380

9

Működési kiadás összesen

1 501 907

1 772 576

72 507

141 941

11 Beruházás

814 540

753 342

12 Egyéb felhalmozási kiadás

358 856

370 003

1 245 903

1 265 286

0

28 543

2 747 810

3 066 405

0

0

140 934

151 427

18 Munkaadókat terhelő járulék

40 451

43 241

19 Dologi kiadás

41 752

49 669

20 Működési célú támogatásértékű kiadás

1 048

1 048

21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 572

4 572

0

0

23 Ellátottak pénzbeli juttatása

38 873

38 873

24 Működési kiadás összesen

267 630

288 830

25 Felújítás

0

0

26 Beruházás

0

8 370

27 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28 Felhalmozási kiadás összesen

0

8 370

29 Finanszírozási kiadások

0

0

267 630

297 200

0

0

32 Személyi juttatás

8 466

8 878

33 Munkaadókat terhelő járulék

2 286

2 373

34 Dologi kiadás

6 872

7 783

0

0

10 Felújítás

13 Felhalmozási kiadás összesen
14 Finanszírozási kiadások
15 Tárgyévi kiadás összesen
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17 Személyi juttatás

22 Működési célú tartalék

30 Tárgyévi kiadás összesen
31 Határ Győző Városi Könyvtár

35 Működési célú támogatásértékű kiadás

890

36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37 Működési célú tartalék

0

0

38 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

17 624

19 034

200

0

41 Beruházás

0

2 292

42 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

200

2 292

0

0

17 824

21 326

0

0

12 008

12 048

3 242

3 253

14 575

15 388

50 Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52 Működési célú tartalék

0

0

53 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

29 825

30 689

55 Felújítás

0

0

56 Beruházás

0

1 889

57 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58 Felhalmozási kiadás összesen

0

1 889

59 Finanszírozási kiadások

0

0

29 825

32 578

0

0

62 Személyi juttatás

75 751

76 567

63 Munkaadókat terhelő járulék

23 262

23 930

39 Működési kiadás összesen
40 Felújítás

43 Felhalmozási kiadás összesen
44 Finanszírozási kiadások
45 Tárgyévi kiadás összesen
46 Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47 Személyi juttatás
48 Munkaadókat terhelő járulék
49 Dologi kiadás

54 Működési kiadás összesen

60 Tárgyévi kiadás összesen
61 Városi Egészségügyi Intézmény

891

64 Dologi kiadás

76 418

85 791

448

0

66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67 Működési célú tartalék

0

0

68 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

175 879

186 288

70 Felújítás

0

0

71 Beruházás

0

3 828

72 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73 Felhalmozási kiadás összesen

0

3 828

74 Finanszírozási kiadások

0

0

175 879

190 116

0

0

77 Személyi juttatás

553 422

568 422

78 Munkaadókat terhelő járulék

116 402

120 758

79 Dologi kiadás

504 081

735 198

80 Működési célú támogatásértékű kiadás

468 958

516 735

81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

150 127

188 831

82 Működési célú tartalék

104 872

73 220

95 003

94 253

1 992 865

2 297 417

72 707

141 941

86 Beruházás

814 540

769 721

87 Egyéb felhalmozási kiadás

358 856

370 003

1 246 103

1 281 665

0

28 543

3 238 968

3 607 625

65 Működési célú támogatásértékű kiadás

69 Működési kiadás összesen

75 Tárgyévi kiadás összesen
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

83 Ellátottak pénzbeli juttatása
84 Működési kiadás összesen
85 Felújítás

88 Felhalmozási kiadás összesen
89 Finanszírozási kiadások
90 Tárgyévi kiadás összesen

892

6. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban

A
Kormányzati
funkció

B

megnevezés

C

D

2015.eredeti

2015.
III.mód.ei.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása, üzemeltetése

0

0

2

Személyi juttatás

0

0

3

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4

Dologi kiadás

5 722

7 656

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

6

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

7

Működési célú tartalék

0

0

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9

Működési kiadás összesen

6 271

8 205

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

0

0

11

Személyi juttatás

0

0

12

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13

Dologi kiadás

0

93 465

14

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

16

Működési célú tartalék

0

0

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18

Működési kiadás összesen

0

93 465

0

0

1

10

19

063080

052080

051040

Települési hulladék kezelése‐ nem
893

veszélyes hulladék kezelése
20

Személyi juttatás

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22

Dologi kiadás

10 689

10 689

23

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

14 089

24

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

9 632

16 032

25

Működési célú tartalék

0

0

26

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27

Működési kiadás összesen

34 410

40 810

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29

Személyi juttatás

0

0

30

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31

Dologi kiadás

31 795

32 513

32

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

34

Működési célú tartalék

0

0

35

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36

Működési kiadás összesen

31 795

32 513

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása,
üzemeltetése

0

0

38

Személyi juttatás

0

0

39

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40

Dologi kiadás

0

0

41

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

43

Működési célú tartalék

0

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

28

37

045160

106010

894

45

Működési kiadás összesen

0

0

46

Önk.vagyonnal való gazdálkodással
kapcs.felad. ‐ Lakó és nem
lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47

Személyi juttatás

0

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49

Dologi kiadás

12 574

47 353

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

12 574

47 353

Zöldterület kezelés‐parkgondozás

0

0

56

Személyi juttatás

0

0

57

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58

Dologi kiadás

6 502

6 502

59

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

19 000

19 000

61

Működési célú tartalék

0

0

62

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63

Működési kiadás összesen

25 502

25 502

0

0

17 786

16 967

4 351

4 351

55

64

013350

066010

011130

Önkormányzati jogalkotás‐képviselők

65

Személyi juttatás

66

Munkaadókat terhelő járulék

67

Dologi kiadás

0

0

68

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

895

70

Működési célú tartalék

0

0

71

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72

Működési kiadás összesen

22 137

21 318

Országgyűlési, önkormányzati, eu
parlamenti képviselőválasztás

0

0

74

Személyi juttatás

0

0

75

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76

Dologi kiadás

0

0

77

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

79

Működési célú tartalék

0

0

80

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81

Működési kiadás összesen

0

0

Országos és helyi népszavazás

0

0

83

Személyi juttatás

0

0

84

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85

Dologi kiadás

0

0

86

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

88

Működési célú tartalék

0

0

89

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90

Működési kiadás összesen

0

0

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92

Személyi juttatás

0

0

93

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94

Dologi kiadás

0

0

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

73

82

91

016010

016020

011220

896

96

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

0

0

Kiemelt önkormányzati rendezvények

0

0

101

Személyi juttatás

0

0

102

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103

Dologi kiadás

0

0

104

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

105

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

4 450

106

Működési célú tartalék

0

0

107

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108

Működési kiadás összesen

0

4 450

Közvilágítás

0

0

110

Személyi juttatás

0

0

111

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112

Dologi kiadás

33 594

33 594

113

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

115

Működési célú tartalék

0

0

116

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117

Működési kiadás összesen

33 594

33 594

Városgazdálkodás

0

0

119

Személyi juttatás

0

500

120

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

121

Dologi kiadás

68 600

98 111

100

109

118

016080

064010

066020

897

122

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

499 270

123

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

18 840

24 176

124

Működési célú tartalék

0

0

125

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126

Működési kiadás összesen

88 940

622 057

Forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek

0

0

128

Személyi juttatás

0

0

129

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130

Dologi kiadás

0

0

131

Működési célú támogatásértékű kiadás

451 324

0

132

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

133

Működési célú tartalék

0

0

134

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135

Működési kiadás összesen

451 324

0

0

0

11104

11255

127

136

900060

031030

Közterület rendjének fenntartása‐Mezőőri
szolgálat

137

Személyi juttatás

138

Munkaadókat terhelő járulék

2688

2729

139

Dologi kiadás

2240

2240

140

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

142

Működési célú tartalék

0

0

143

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144

Működési kiadás összesen

16 032

16 224

Közterület rendjének fenntartása‐
Településőrök

0

0

Személyi juttatás

0

0

145
146

031030

898

147

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148

Dologi kiadás

0

0

149

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

151

Működési célú tartalék

0

0

152

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153

Működési kiadás összesen

0

0

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység‐
tűzoltók

0

0

155

Személyi juttatás

0

0

156

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157

Dologi kiadás

0

0

158

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

5 000

5 000

160

Működési célú tartalék

0

0

161

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

216

216

58

58

920

920

0

0

150

150

154

163

032020

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység‐ polgárvédelem

164

Személyi juttatás

165

Munkaadókat terhelő járulék

166

Dologi kiadás

167

Működési célú támogatásértékű kiadás

168

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

169

Működési célú tartalék

0

0

170

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171

Működési kiadás összesen

1 344

1 344

0

0

172

047410

Ár‐ és belvízvédelem
899

173

Személyi juttatás

0

0

174

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175

Dologi kiadás

10 700

22 940

176

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

2 000

2 000

178

Működési célú tartalék

0

0

179

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180

Működési kiadás összesen

12 700

24 940

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182

Személyi juttatás

0

0

183

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184

Dologi kiadás

0

0

185

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

3 997

2 344

187

Működési célú tartalék

0

0

188

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189

Működési kiadás összesen

3 997

2 344

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191

Személyi juttatás

0

0

192

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

193

Dologi kiadás

60 000

59 880

194

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

30 188

27 988

196

Működési célú tartalék

0

0

197

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198

Működési kiadás összesen

90 188

87 868

181

190

091140

092120

900

Általános Iskolai oktatás 5‐8 évfolyam‐ Kis
Bálint Általános Iskola

0

0

200

Személyi juttatás

0

0

201

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202

Dologi kiadás

0

0

203

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

205

Működési célú tartalék

0

0

206

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207

Működési kiadás összesen

0

0

Általános Iskolai okt.1‐4 évfolyam‐
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

0

0

209

Személyi juttatás

0

0

210

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

211

Dologi kiadás

0

0

212

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

1 200

214

Működési célú tartalék

0

0

215

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216

Működési kiadás összesen

0

1 200

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218

Személyi juttatás

0

0

219

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220

Dologi kiadás

0

0

221

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

223

Működési célú tartalék

0

0

199

208

217

092120

091220

091250

901

224

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225

Működési kiadás összesen

0

0

Gimnáziumi oktatás műk.‐Kner Imre
Gimnázium

0

0

227

Személyi juttatás

0

0

228

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229

Dologi kiadás

0

477

230

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

1 000

232

Működési célú tartalék

0

0

233

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234

Működési kiadás összesen

0

1 477

Oktatást kiegészítő tevékenység‐oktatási
vagyon önkormányzati költségek

0

0

236

Személyi juttatás

0

0

237

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238

Dologi kiadás

0

0

239

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

241

Működési célú tartalék

0

0

242

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243

Működési kiadás összesen

0

0

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
működtetése

0

0

245

Személyi juttatás

0

0

246

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247

Dologi kiadás

0

0

248

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

226

235

244

092260

092260

098022

902

249

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

250

Működési célú tartalék

0

0

251

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252

Összesen:

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254

Személyi juttatás

0

0

255

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256

Dologi kiadás

0

0

257

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

11 988

11 988

259

Működési célú tartalék

0

0

260

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261

Működési kiadás összesen

11 988

11 988

Települési egészségügyi feladatok‐
szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263

Személyi juttatás

0

0

264

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

265

Dologi kiadás

9 162

9 162

266

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

1 779

267

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

268

Működési célú tartalék

0

0

269

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270

Működési kiadás összesen

9 162

10 941

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

0

0

272

Személyi juttatás

0

0

273

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274

Dologi kiadás

0

0

253

262

271

072112

076062

102021

903

275

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

277

Működési célú tartalék

0

0

278

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279

Működési kiadás összesen

0

0

Gyermekotthoni ellátás‐gondozási díj

0

0

281

Személyi juttatás

0

0

282

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283

Dologi kiadás

0

0

284

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

286

Működési célú tartalék

0

0

287

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288

Működési kiadás összesen

0

0

Települési támogatás‐gyógyszerkiadás

0

0

290

Személyi juttatás

0

0

291

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292

Dologi kiadás

0

0

293

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

295

Működési célú tartalék

0

0

296

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 000

9 000

297

Működési kiadás összesen

9 000

9 000

Munkanélküli aktív korúak ellátása

0

0

299

Személyi juttatás

0

0

300

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

280

289

298

104011

106020

105010

904

301

Dologi kiadás

0

0

302

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

304

Működési célú tartalék

0

0

305

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

306

Működési kiadás összesen

0

0

307

Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások (telep. tám.‐
lakhatáshoz kapcs.)

0

0

308

Személyi juttatás

0

0

309

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310

Dologi kiadás

0

0

311

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

313

Működési célú tartalék

0

0

314

Ellátottak pénzbeli juttatása

20 430

20 430

315

Működési kiadás összesen

20 430

20 430

Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások

0

0

317

Személyi juttatás

0

0

318

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319

Dologi kiadás

0

0

320

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

322

Működési célú tartalék

0

0

323

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

324

Működési kiadás összesen

0

0

0

0

316

325

106020

104051

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.‐Átmeneti segély
905

(önkorm‐i segély)
326

Személyi juttatás

0

0

327

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328

Dologi kiadás

0

0

329

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

300

331

Működési célú tartalék

0

0

332

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

4 250

333

Működési kiadás összesen

5 000

4 550

Egyéb szoc.pénzbeli ell.‐Temetési segély
(önkorm‐i segély temetési kiadásokra)

0

0

335

Személyi juttatás

0

0

336

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337

Dologi kiadás

0

0

338

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

340

Működési célú tartalék

0

0

341

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 000

6 000

342

Működési kiadás összesen

6 000

6 000

343

Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások (önkorm‐i segély gyermek
jogán)

0

0

344

Személyi juttatás

0

0

345

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346

Dologi kiadás

0

0

347

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

349

Működési célú tartalék

0

0

334

107060

104051

906

350

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

351

Működési kiadás összesen

4 000

4 000

352

Egyéb szoc.természetbeni ellátás

0

0

353

Személyi juttatás

0

0

354

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355

Dologi kiadás

0

0

356

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

358

Működési célú tartalék

0

0

359

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

360

Működési kiadás összesen

0

0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.‐idősek

0

0

362

Személyi juttatás

0

0

363

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364

Dologi kiadás

0

0

365

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

367

Működési célú tartalék

0

0

368

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

369

Működési kiadás összesen

2 700

2 700

Lakásfenntartással kapcs.ell‐
Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

371

Személyi juttatás

0

0

372

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373

Dologi kiadás

0

0

374

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

361

370

107060

106020

907

376

Működési célú tartalék

0

0

377

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

378

Működési kiadás összesen

0

0

Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások‐gyermektartásdíj mege.

0

0

380

Személyi juttatás

0

0

381

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382

Dologi kiadás

0

0

383

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

385

Működési célú tartalék

0

0

386

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387

Működési kiadás összesen

0

0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.‐köztemetés

0

0

389

Személyi juttatás

0

0

390

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

391

Dologi kiadás

0

0

392

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

394

Működési célú tartalék

0

0

395

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

396

Működési kiadás összesen

3 000

3 000

Gyermekek napközbeni ellátása‐Bölcsődei
ellátás

0

0

398

Személyi juttatás

0

0

399

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

400

Dologi kiadás

0

0

401

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

379

388

397

104051

107060

104030

908

402

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

403

4 420

4 420

Működési célú tartalék

0

0

404

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

Családsegítés

0

0

407

Személyi juttatás

0

0

408

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409

Dologi kiadás

0

0

410

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

412

Működési célú tartalék

0

0

413

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414

Működési kiadás összesen

0

0

Támogató Szolgálat

0

0

416

Személyi juttatás

0

0

417

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418

Dologi kiadás

0

0

419

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

421

Működési célú tartalék

0

0

422

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423

Működési kiadás összesen

0

0

Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

0

425

Személyi juttatás

0

0

426

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

427

Dologi kiadás

0

0

406

415

424

107054

101222

061030

909

428

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

429

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

430

Működési célú tartalék

0

0

431

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432

Működési kiadás összesen

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

434

Személyi juttatás

0

0

435

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

436

Dologi kiadás

0

0

437

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

300

5 220

439

Működési célú tartalék

0

0

440

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441

Működési kiadás összesen

300

5 220

442

FHT‐ra jogosult hosszabb közf.‐egyéb
közf.(20 fő 14.12.01‐15.02.28., 45 fő
14.12.01‐15.03.31, 1 fő)

0

0

18 585

18 585

2 509

2 509

433

084031

041233

443

Személyi juttatás

444

Munkaadókat terhelő járulék

445

Dologi kiadás

0

0

446

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

448

Működési célú tartalék

0

0

449

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450

Működési kiadás összesen

21 094

21 094

0

0

19 966

19 966

451
452

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás ‐ 2014‐
ről áthúzódó
Személyi juttatás
910

453

Munkaadókat terhelő járulék

2 695

2 695

454

Dologi kiadás

0

0

455

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

457

Működési célú tartalék

0

0

458

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459

Működési kiadás összesen

22 661

22 661

0

0

4 896

4 896

661

661

460

041237

Asztalos közmunka 2014‐ről áthúzódó

461

Személyi juttatás

462

Munkaadókat terhelő járulék

463

Dologi kiadás

0

0

464

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

466

Működési célú tartalék

0

0

467

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468

Működési kiadás összesen

5 557

5 557

Beton,‐ kerítés, varroda közmunka

0

0

470

Személyi juttatás

0

0

471

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472

Dologi kiadás

0

0

473

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

475

Működési célú tartalék

0

0

476

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477

Működési kiadás összesen

0

0

Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út
közmunka 2014‐ről áthúzódó

0

0

469

478

041233

041237

911

479

Személyi juttatás

32 445

32 445

480

Munkaadókat terhelő járulék

4 380

4 380

481

Dologi kiadás

0

0

482

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

484

Működési célú tartalék

0

0

485

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486

Működési kiadás összesen

36 825

36 825

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
(önk.tul.földek művelése ‐ dologi)

0

0

488

Személyi juttatás

0

0

489

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

490

Dologi kiadás

34 290

0

491

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

493

Működési célú tartalék

0

0

494

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495

Működési kiadás összesen

34 290

0

496

Közfoglalkoztatás 2015‐ben induló(mg.,
közút, hulladék, helyi sajátosság, mg‐i
földút, belvíz)

0

0

201 338

202 471

487

041233

041237

497

Személyi juttatás

498

Munkaadókat terhelő járulék

27 180

27 419

499

Dologi kiadás

61 686

39 311

500

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

502

Működési célú tartalék

0

0

503

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

912

504
505

Működési kiadás összesen
041237‐21

Közfoglalkoztatás‐menedzsment

290 204

269 201

0

0

506

Személyi juttatás

9 927

10 206

507

Munkaadókat terhelő járulék

2 639

2 714

508

Dologi kiadás

5 000

5 000

509

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

511

Működési célú tartalék

0

0

512

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513

Működési kiadás összesen

17 566

17 920

Civil szervezetek támogatása‐ Képtár, stb

0

0

515

Személyi juttatás

0

0

516

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517

Dologi kiadás

0

0

518

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

840

1 320

520

Működési célú tartalék

0

0

521

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522

Működési kiadás összesen

840

1 320

Sportlétesítmények működtetése

0

0

524

Személyi juttatás

0

0

525

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

526

Dologi kiadás

0

0

527

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

528

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

6 000

4 471

529

Működési célú tartalék

0

0

514

523

084031

081030

913

530

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

531

Működési kiadás összesen

6 000

4 471

Diáksport támogatása

0

0

533

Személyi juttatás

0

0

534

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

535

Dologi kiadás

0

0

536

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

537

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

538

Működési célú tartalék

0

0

539

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

540

Működési kiadás összesen

0

0

Szabadidősport tev.támogatása

0

0

542

Személyi juttatás

0

0

543

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

544

Dologi kiadás

0

0

545

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

546

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

13 000

547

Működési célú tartalék

0

0

548

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

549

Működési kiadás összesen

0

13 000

Fürdő

0

0

551

Személyi juttatás

0

0

552

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

553

Dologi kiadás

8 890

8 890

554

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

555

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

33 200

39 100

532

541

550

081043

081045

081061

914

556

Működési célú tartalék

0

0

557

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

558

Működési kiadás összesen

42 090

47 990

559

Mindenféle egyéb szabadidős
szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás
n.)

0

0

560

Személyi juttatás

0

1 995

561

Munkaadókat terhelő járulék

0

445

562

Dologi kiadás

2 000

96 513

563

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

564

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

1 100

565

Működési célú tartalék

0

0

566

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

567

Működési kiadás összesen

2 000

100 053

Útépítés

0

0

569

Személyi juttatás

0

0

570

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

571

Dologi kiadás

0

751

572

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

573

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

574

Működési célú tartalék

0

0

575

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

576

Működési kiadás összesen

0

751

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

578

Személyi juttatás

0

0

579

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

580

Dologi kiadás

100

600

581

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

568

577

086090

045120

013320

915

582

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

583

Működési célú tartalék

0

0

584

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

585

Működési kiadás összesen

100

600

586

Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

587

Személyi juttatás

0

0

588

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

589

Dologi kiadás

0

0

590

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

591

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

0

0

592

Működési célú tartalék

0

0

593

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 000

6 000

594

Működési kiadás összesen

6 000

6 000

595

Összesen:

0

0

596

Személyi juttatás

316 263

319 502

597

Munkaadókat terhelő járulék

47 161

47 961

598

Dologi kiadás

364 464

576 567

599

Működési célú támogatásértékű kiadás

467 462

515 687

600

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

145 555

184 259

601

Működési célú tartalék

0

0

602

Ellátottak pénzbeli juttatása

56 130

55 380

603

Működési kiadás összesen

1 397 035

1 699 356

7. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban

916

A

B

C

megnevezés

2015.eredeti
ei.

2015.
III.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

400

400

2

Kitüntetési alap

400

400

3

Ifjúsági alap

0

0

4

Civil alap

4 150

550

5

Sport alap

13 000

0

6

Környezetvédelmi bírság‐környezetvédelmi alap

0

0

7

Talajterhelési díj

500

500

8

Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)

1 000

0

9

Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi
gyereknap

500

500

10 GYÜSZ‐TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.)

3 000

0

11 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ‐TE

1 000

0

12 Városi rendezvényekre elkülönített keret

1 200

0

13 Idegenforgalmi alap tartalék

1 000

800

200

200

15 GYÜSZ‐TE részére peszk.átad működés TDM

4 200

0

16 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő

4 700

0

0

0

10 000

10 000

TÁMOP‐5.3.1‐B‐2‐12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális
19 gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO

0

0

20 Muzeális int‐ek szakmai tám‐a pályázat

0

0

757

757

22 Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 622

1 622

23 IKSZT beruházás (bér)

2 789

2 789

24 IKSZT beruházás működési plusz igény

2 323

2 323

14 Rádió Sun részére pénzeszközátadás

17 Liget Fürdő Kft‐től szolg.vás.
18 Kállai adomány

21 Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130)

917

25 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.

0

0

10 000

9 842

133

133

4 000

4 000

499

499

0

0

13 698

13 698

0

0

33 Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

34 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg‐e

3 000

3 000

35 Veszélyes fák kivágása

1 000

1 000

36 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.

193

193

37 Nyomda Múzeum tám.

900

900

38 Gye‐i Hírmondó

0

0

39 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció

0

0

2 700

2 700

10 000

10 000

42 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.‐e pály.közfogl.alkalm.

0

0

43 Start mintaprogram működési tartalék

0

0

44 Műv.Központ karbantartása

0

0

45 2014. évi szúnyoggyérítés támogatása‐Turizmus Zrt.‐től

0

406

1 008

1 008

104 872

73 220

26 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
27 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása
28 Belső ellenőri feladatok
29 Óvoda étkezés.állami tám.elsz.
30 Óvodaped. 2015. szept.1‐től béremelésre póttám.
31 Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357)
32 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása

40 Egyéb közfoglalkoztatás önerő
41 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző
46 ciklus 71)
47 Működési céltartalék összesen

8. melléklet a 15/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban

918

A

B

C

megnevezés

2015. évi
terv

2015.
III.mód.ei.

1

Felújítások

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

72 507

141 941

3

Járda felújítás

6 000

6 000

4

Buszmegállók felújítása

3 500

3 500

5

Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út‐Apponyi)
2014. évi köt.váll.

3 417

3 417

6

Útfelújítás és kátyúzás

30 000

30 000

7

Szerver felújítása

1 500

1 500

8

Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)

4 000

4 000

9

Luther utca 2. felújítás II. ütem

1 500

1 500

10

Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó)

14 280

14 280

11

Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása

0

978

12

Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása

310

310

13

Óvoda épületek felújítása‐Csemetekert, Gyermekliget mosdó,
Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.)

0

5 492

14

Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása

0

1 283

15

Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő‐Rózsakert idősek
otthona

0

19 000

16

Lélekkel a Körösök mentén projekt

0

42 681

17

Köztemetők felújítása

8 000

8 000

18

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

19

Határ Győző Városi Könyvtár

200

0

20

Informatikai eszközök felújítása

0

0

21

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

200

0

22

Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

23

Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás

0

0

24

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

919

25

0

0

72 707

141 941

26

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

27

Beruházások

0

0

28

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

29

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

30

Parkosítás

1 500

1 500

31

Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése

4 500

4 500

32

Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)

5 000

5 000

33

Gyalogátkelőhely építés(Fő út‐Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll.

3 533

3 533

34

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

2 000

35

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

6 904

36

Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221)

9 619

9 619

37

Új utak építése

13 000

12 832

38

Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)

1 500

1 500

39

Belvíz III. utómunkálatok

18 315

72 740

40

Ünnepi díszvilágítás

2 000

2 000

41

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

1 000

1 000

42

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

182 077

182 077

43

Lélekkel a Körösök mentén projekt

422 763

282 129

44

Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása

1 588

1 588

45

Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka

1 825

1 825

46

Optikai kábel kiépítése

3 000

3 000

47

Szerver csere

0

0

48

PC munkaállomások és Projektor csere

4 400

4 400

49

Tájékoztató eszközök beszerzése

250

250

50

DSLR fényképezőgép beszerzése

320

320

51

Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés

350

350

52

Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)

15 000

15 000
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53

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A‐11)

0

1 499

54

Belvíz IX. előkészítése

9 000

9 906

55

Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)

400

400

56

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

57

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

26 224

58

Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan

0

1 162

59

Gyepmesteri telep fejlesztése

3 500

3 080

60

2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése

0

22 375

61

Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba

0

1 529

62

Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)

250

250

63

Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015‐2020

500

500

64

Hivatali parkoló kialakítása

350

350

65

Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése

1 000

1 000

66

Zöldterület kezelés fejlesztése

10 000

10 000

67

Közbeszerzési díjak

500

500

68

Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó‐zugi gátőrház

3 000

3 000

69

Katona J.Műv.ház átalakítás tervek

1 000

1 000

70

Fogorvosi rendelő kialakítása

15 000

15 000

71

Könyvtár kialakítása

10 000

10 000

72

MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása

15 000

15 000

73

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

8 370

74

Határ Győző Városi Könyvtár

0

2292

75

Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

1889

76

Városi Egészségügyi Intézmény

0

3828

0

0

814 540

769 721

77
78

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

79

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

80

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0
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81

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

82

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő

83

0

0

23 089

23 089

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő

8 146

8 146

84

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13
pályázatírás saját erő

6 191

15 329

85

Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi
vásárlásra pe.átad.

0

1 957

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

87

Első lakáshozjutók támogatása

0

0

88

Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz.
406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi

1 270

1 270

89

Környezetvédelmi alap felhasználása

0

3 600

90

Közép‐Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása
Önkorm.Társ.

158 716

158 716

91

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

0

92

Első lakáshoz jutók kölcsöne

0

0

93

Elemi kárra kamatmentes kölcsön

0

0

94

Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi
vásárlásra pe.átad.

0

7 334

95

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)

26 357

26 357

96

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
megelőlegezés(27%)

43 989

43 989

97

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13
pályázatírás áfa megelőlegezés(27%)

1 672

6 339

98

Felhalmozási célú céltartalék

0

0

99

Környezetvédelmi alap

4 000

400

0

0

HURO Gye‐Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel
101 kamata

3 427

3 427

102 Gépkocsi vásárlás

4 000

2 043

0

0

100 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele

103

KEOP‐1.3.0/09‐11‐2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program
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önerő 2014.
104 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös‐szögben tagi hj.

1 282

1 282

105 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A‐11)

1 000

1 000

10 500

10 500

4 500

4 500

108 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP‐2012‐5.5.0/A

27 803

27 803

109 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő

3 000

3 000

110 Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő

9 000

9 000

Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő‐Rózsakert idősek
111 otthona

0

0

Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő‐
112 Családsegítő pály.

0

100

Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő ‐ Hivatal épület
113 felújítása

0

1 490

Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő ‐ Utak, járdák
114 felújítása

0

2 253

Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő ‐ Központi konyha
115 fejlesztése

0

1 655

116 Falfestés pályázat önerő

0

127

117 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő

0

1 500

20 914

1 797

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.‐Önkorm.Társulás‐ TP‐1‐
119 15 saját erő

0

2 000

120

0

0

358 856

370 003

122 Finanszírozási kiadások

0

0

123 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

28 543

124 Finanszírozási kiadások összesen

0

28 543

106 Fürdő pályázat saját erő
107 Útalap stabilizálás Öregszőlő

118 Pályázati saját erő

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
121 összesen
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2. Napirendi pont
Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó
felülvizsgálatához végzett számítások
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismertette, hogy a Képviselő-testülete 2015
augusztusában döntött arról, hogy vizsgálják meg, hogy a vállalkozási célú építmények utáni
építményadó esetében az adótárgyak jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő
adóztatása milyen hatással jár a költségvetésre. Azt is kérte továbbá megvizsgálni, hogy a jelenlegi
helyi adórendelet alapján az adókötelezettség alól mentesített helyiségek adóalapba történő
bevonása milyen hatással bír a város költségvetésére.
A hivatal több számítást is végzett és az előterjesztésben egy összefoglaló táblázat is található. Az AF alternatívák tekintetében láthatjuk, hogy a költségvetésben milyen hiánnyal számolhatnának a
változások esetén. Az A alternatívánál 8.914 ezer Ft-tal csökkenne az adóbevételünk, a B
alternatívánál 1.367 ezer Ft-tal, a C-nél 6.398 ezer Ft-tal a D-nél 3.426 ezer Ft-tal az E-nél 911ezer Fttal és az F-nél, amennyiben változatlanul hagyjuk adórendeletünket, 0 Ft-tal. A városfenntartó és a
pénzügyi bizottság javasolta azt, hogy a 300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel kerüljenek
adóztatásra a vállalkozási célú építmények és a jelenleg adókötelezettség alól kivett helyiségek 100
Ft/m2 összegben kerüljenek megadóztatásra. Az ügyrendi bizottság egyik változatot sem
támogatta.
Fülöp István képviselő elmondta, hogy ez egy fontos napirendi pont, mint az a felvezetésből is
elhangzott. Az önkormányzat költségvetéséhez jelentős forrásként számolni kell az adórendelet
során megállapított összegekkel. Az augusztusi testületi ülésen két meghatározott szempont alapján
kérte az apparátust, hogy dolgozza ki a napirendi pont anyagát. Ennek megfelelően elsősorban azt
jelezte, hogy ő nagyon elégedett, hisz nagyon tartalmas és több részletre is a teljes körűség
szándékával rámutató anyag készült el. Örül annak is, hogy az anyagnak azon része, mely az eddig
0-Ft-tal adózó vállalkozások illetve vállalkozási építmények az adóköteles helyre kerüljenek többségi
álláspontként megfogalmazódott. Több alternatíva készült, ő eltérve a bizottságok álláspontjától a B
változatot támogatja, és erre kéri képviselő társait is. Röviden indokolta döntésének okát, mely
szerint megfogalmazódott az anyag kidolgozásához nyújtott szempontrendszerben az, hogy
vizsgálják meg 150 Ft-tal milyen forráscsökkenés állna elő, illetve az is fontos szempont volt, hogy
adózzanak a nem adózók. Úgy látja, hogy a társadalmi igazságosságnak az adórendeletekben is
szerepet kell kapniuk, és tekintettel arra, hogy volt egy hosszú éveken keresztüli pozitív
diszkrimináció azon vállalkozási célú építmények felé, akik eddig 0 Ft-ot fizettek. A jövőben ennek
semmi okát nem látja. A bizottsági üléseken sem fogalmazódott meg markánsan ennek indoklása.
Javasolta a képviselő testületi tagoknak, hogy vegyék fontolóra a B változatot a szavazás során.
Toldi Balázs polgármester pontosította az elhangzottakat, akik eddig nem 0 Ft-tal adóztak, hanem
nem tartoztak az adó hatálya alá, holott oda kellett volna, hogy tartozzanak, és a kettő nem
ugyanaz. Az a javaslat, melyet a bizottságok elfogadtak, az egy kicsivel tér el a képviselő úr által
most említett javaslattól. Az adórendeletet akár minden évben felül lehet vizsgálni, és minden évben
hozzá lehet nyúlni.
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Bizottsági üléseken is többször elhangzott, hogy ezzel a változtatással melyet most a testület végre
szeretne hajtani, nagyon sok olyan eddig az adórendelet hatálya alá nem tartozó épület, illetve
terület kerül majd a látótérbe, melyekről eddig nem tudtak, és majd most ezután adóbevallás
kötelesek lesznek. Véleménye szerint az a javaslat, mely megfogalmazódott a bizottságok részéről,
melyet mindkét bizottság javasolt, az azt feltételezi, hogy ezt a folyamatot, mely most elindult
tovább lehet vinni, és tovább lehet finomítani ezt az adórendeletet. Ezt akár jövőre is
felülvizsgálhatják és akkor már láthatóak lesznek azok a számok, területek, melyek most
belekerülnek az adó hatálya alá és látva azon összegeket, mely a város rendelkezésére fognak állni
újra felül tudjuk vizsgálni ezt az adónemet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy az E változat szerepel a városfenntartó bizottság
javaslatában is. Ez legelőször az ő bizottságuk ülésén hangzott el Polgármester úr részéről, amit a
Körösök Vidékéért Egyesület frakció 3 tagja azonnal magáévá tett és megszavazott, tehát nem volt
egységes a bizottság álláspontja e kérdésben. Az A változat megszavazása esetén, hogy mindenki
tisztában legyen vele 78 adózó esetében növekedne az éves adófizetési kötelezettség és ebből van
olyan adózó, akinek 451.300 Ft-tal növekedne az adója. Az F változat az, ahol nem változna az
adómérték. Gyakorlatilag ez tűnik a legjobb megoldásnak, mivel az A változat, ahol majdnem 9
millió Ft-os lenne az adómérték csökkenés, szerinte ezt a testület nem is fogadná el. Hisz már az
előző testületi ülésen tárgyalt lakossági adók esetében sem fogadott el egy 10 millió Ft körüli
adóbevétel csökkenést. A legjobbnak véleménye szerint az F változat tűnik, mely szerint az
építmények jelenlegi 300 Ft/m2 adómértéke maradjon meg, illetve eddig nem adóztatott
helyiségeket 0 Ft/m2 adómértékkel adóztassák.
Módosító indítványt terjesztett fel, kérte, hogy legyen egy újabb változat, mely az adóbevételt nem
nagyon csökkentené, kb. 1 millió Ft-tal, és nem növekedne senkinek az adója. A javaslata az
építmények eddigi 300 Ft/m2 adómérték csökkentése 280 Ft/m2. Jelenleg az adókötelezettség alól
kivett helyiségek 0 Ft-os adómértékkel történő adóztatása mellett.
Toldi Balázs polgármester megköszönte elnök úrnak, hogy ismertette a bizottság döntését, és
megjegyezte, hogy reméli ezt minden döntésnél meg fogja majd tenni, és kiemeli majd, hogy ki
mire szavazott. Hozzátette Fülöp István képviselő úr fenti hozzászólásához, hogy eddig voltak
olyanok, akik egy felsőbb rendelet miatt adókötelesek voltak, viszont a mi adórendeletünk miatt
nem adóztak. Ha tehát megnézzük a másik oldal véleményét, van olyan, akiknek csökkenni fog az
adója - amit képviselő úr nem emelt ki. Az egységes és igazságosabb közteherviselés felé szeretnék
elmozdítani a rendeletüket, hiszen lesz olyan adózó, akinek 300 Ft/m2 le fog csökkenni 200 ft/m2re, és lesz olyan, akinek eddig adóznia kellett volna, de nem adózott, az 100 Ft/m2-rel az
adórendelet hatálya alá kerülhet.
Két oldala van ennek, melyből, ha az egyiket kiemeljük, akkor illik a másikat is kiemelni és e
szempontból is meg kell közelíteni egy javaslatot illetve egy előterjesztést bárkinek is legyen az a
javaslata.
Nagyné Perjési Anikó bizottság elnök Betkó József képviselő társának mondani valóját kívánta
kiegészíteni azzal, hogy az az egy adózó, akinek 400 ezer Ft-tal fog növekedni az adója az eddig
egyáltalán nem fizetett építményadót.
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Betkó József bizottság elnök reagált Polgármester Úr gondolataira, mely szerint Polgármester Úr
úgy beszélt, mintha a szavazás már megtörtént volna, és már eldöntötték volna, hogy mi az
eredmény.
Toldi Balázs polgármester hozzátette, hogy a bizottságok véleményére hagyatkozva tudta ezen
állítását feltenni, hiszen van 3 bizottságuk, a 3-ból 2 elfogadta ezt a javaslatot. Ettől függetlenül a
képviselő testületen belül mindenki úgy gondolkozik, ahogy akar, a bizottsági ülések nem
köteleznek senkit semmire, tehát a testületben úgy nyomja mindenki a gombot, ahogy éppen azt az
adott pillanatban gondolja.
Enyedi László osztályvezető elmondta, hogy az F változatnál az eddig nem adóköteles területek 0
Ft/m2- rel kerülnének adóztatásra. Ez úgy tűnik, hogy ugyanaz a fogalom, de mégsem. Még
helyiségek voltak kivonva az adókötelezettség alól épületrészek adóztathatók 0 Ft-tal. Et a 2
fogalom nem ugyanaz. Ebben az esetben, ha 0 Ft lenne az eddigi adókötelezettség alól kivett
területek adómértéke, ez sokaknál adónövekedést okozna, mivel nem felelnének meg az épületrész
fogalmának, ami eddig nem került be az adókötelezettség alá.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
Elmondta, hogy elhangzott két módosító javaslat, melyek közül elsőként Betkó József bizottsági
elnök javaslatáról kérte, hogy szavazzanak, mely szerint a korábbi 300 Ft/m2 adómérték 280 Ft/m2re csökkenjen és az újonnan belépők pedig 0 Ft/m2-rel adózzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 2 igen, 6 nem és 4 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
438/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Betkó József
módosító javaslatát, amely szerint a vállalkozási célú építmények utáni építményadó
eddigi 300 Ft/m2 adómérték 280 Ft/m2-re csökkenjen, és az eddigi adózás alól
kivett helyiségek 0 Ft/m2-rel adózzanak.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben Fülöp István képviselő úr által elfogadásra
javasolt B. változatról kérte a képviselők döntését, amely szerint a vállalkozási célú
építmények utáni építményadó eddigi 300 Ft/m2 adómérték 150 Ft/m2-re csökkenjen, és az
eddigi adózás alól kivett helyiségek 150 Ft/m2-rel adózzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 1 igen, 6 nem és 5 tartózkodással az alábbi elutasító határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
439/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja, hogy az
előterjesztésben részletezett „B” változat szerint kerüljön módosításra a helyi
adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelete vállalkozási célú építmények
utáni építményadó szabályozása. E szerint a vállalkozási célú építmények utáni
építményadó eddigi 300 Ft/m2 adómérték 150 Ft/m2-re csökkenne, és az eddigi
adózás alól kivett helyiségek 150 Ft/m2-rel adóznának.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a bizottságok által támogatott javaslatot tette fel szavazásra, mely szerint
300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2-re csökkenne a jelenlegi adómérték, és a jelenleg adókötelezettség alól
kivett helyiségek 100 Ft/m2-tal adómértékkel lennének adóztatva.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 3 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
440/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
részletezett "A", "B", "C", "D", "E", változatok közül a „E” változat szerint kívánja
módosítani a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelete
vállalkozási célú építmények utáni építményadó szabályozását, mely szerint az
eddigi 300 Ft/m2 adómérték 200 Ft/m2-re csökkenne és az eddig az építményadó
hatály alól kivett helyiségek 100 Ft/m2 adómértékkel adóznának.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2015.
októberi ülésére terjessze elő.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
3. Napirendi pont
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Szervezeti és Működési Szabályzat
önkormányzati rendelet módosítása a kollektív döntések ésszerű mértékű csökkentésével az
adminisztrációs terheket csökkenti.
Az önkormányzati döntések cselekvési rugalmasságának növelésével rutinszerű gazdálkodási
döntések gyorsíthatják az önkormányzati feladatmegoldásokat. Az adminisztratív jellegű döntések
gyorsaságával növelhető az önkormányzati pozitív irányú társadalmi megítélése. A módosítás
többlet kiadást, többletfeladatot nem eredményez.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt a képviselő testületnek.
Betkó József bizottság elnök elmondta, három pontot szeretne felolvasni a döntési javaslatból,
melyek miatt nem fogja megszavazni az SzMSz módosítását. A képviselő testületek szerveire
átruházott hatáskörök listájában szereplő polgármesterre vonatkozó 1, 2, 3-as pontokra gondolt,
melyek a következőek:
1) kötelezettséget vállalhat, és előirányzatot képezhet a költségvetésben nem tervezett
többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási
kötelezettséggel,
2) önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást,
3) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az
elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.
Ezen pontok azok, melyek miatt nemrégiben egy zárt ülésen tárgyalt napirendi pont is zárt
tárgyalásra kellett, hogy kerüljön, amitől még legalább 10 évig nem tudnak majd megszabadulni,
vagy még azután sem, - az endrődi szabad strandra gondolt. Amíg ezek a pontok benne vannak az
SzMSz-ben, addig ő nem szavazza meg.
Toldi Balázs polgármester kérdés hozzászólás hiányában elmondta, hogy két bizottság tárgyalta a
napirendi pontot, és mindkét bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását javasolta. Az
ügyrendi bizottságnak volt egy javaslata, mely szerint a rendeletben a polgármester által átruházott
hatásköri listában a 2-es pontnál a tartalékok felhasználás szövegrészt figyelmen kívül kell hagyni. A
tervezetben így van.
Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket, hogy alkossák meg a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) rendelet
módosítását.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a következő rendeletet:

928

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 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.) 12. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép.
"(9) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél
is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az írásos előterjesztések lezárása, a meghívó kiküldése és
az ülés napja között legalább 3 napnak kell lennie."
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
4. § (1) Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör2.) 2. § (5) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a
4. § (7) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság”
szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a 7. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg, a
9. §-ban az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész
helyébe a „polgármester ” szöveg, a 10. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra” szövegrész helyébe a „polgármesterre ” szöveg, a 10. §
(2) bekezdésében az „Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság”
szövegrész helyébe a „polgármester ” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az Ör2. 8. § (1) bekezdés b) pontja.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. szeptember hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2015. szeptember 28.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
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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
Polgármester
1) kötelezettséget vállalhat, és előirányzatot képezhet a költségvetésben nem tervezett
többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási
kötelezettséggel,
2) önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást,
3) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az
elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek,
4) jogosult közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy
szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítani,
amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
5) jogosult vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint
jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkötni,
6 kérelemre hozzájárulhat a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a lakáscélú helyi támogatással
kapcsolatos visszatérítendő önkormányzati kölcsön fedezetéül bejegyzett jelzálogjog ranghelyének
megváltoztatásához,
7) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintően székhely, telephely, fióktelep bejegyzése céljából,
amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn,
8) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet a nevében Gyomaendrőd Város nevét kívánja
szerepeltetni,
9) a képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a két ülés közötti időszakban
felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem szükséges.
10) 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 képviselőtestület 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]
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Megjegyzés [DA1]: ez lehet, hogy nem
kell mert nem nagyon van ilyen, csak
először gondoltam, hogy benne lehetne

11) Dönt a települési támogatás és közgyógyellátási kérelmek ügyében. Elrendeli a köztemetést. [a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése]
12) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei
őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
13) 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.
14) 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]
15) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon
belül továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.
16) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott finanszírozási bevételek
és kiadások közül a befektetési célú értékpapírt vásárolhat, beválthat, a szabad pénzeszközöket
betétként helyezhet le és visszavonhat [2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 8/A. § (1) bek.]
17) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált vagy bankgarantált
értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint betétként lekötheti. [2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8/A. § (1) bek.]
18) 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. §]
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) 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 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]
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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. §]
4. Napirendi pont
Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2014/2015-ös nevelési évről
készített szakmai beszámolójának elfogadása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 2004. augusztus 1.
napjától határozatlan időtartamra közhasznúsági szerződést kötött 3 óvoda óvodai feladatainak
ellátására. A Kft-k azóta végzik a feladat ellátást. A köznevelési törvény változásából adódóan 2014.
április 1-től köznevelési szerződést kötött önkormányzatunk az óvodákkal. Ebben a szerződésben
szerepel az, hogy az óvodáknak minden év szeptember 10-ig beszámolót kell készíteniük, a
minőségirányítási programban meghatározott szempontok alapján. A Selyem úti óvoda és Bölcsőde
a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde és a Tulipános Óvoda elkészítette a beszámolóját. A beszámolókból
látható, hogy mindhárom óvodának jó a kapcsolata a város intézményeivel, a hivatallal, a személyi
és tárgyi feltételek mindenhol megfelelnek a törvényi előírásoknak jó kapcsolatot ápolnak a
szülőkkel, pedagógusaik pedig a továbbképzési tervnek megfelelően tovább tanulnak. Év közben
rengeteg színes rendezvényt tartanak és a város rendezvényein is szívesen vállalnak szerepet.
Kiemelte még, hogy a Selyem úti óvodában megtörtént a mosdó felújítása önkormányzati
támogatásból. A Vásártéri Óvodában is a mosdó helyiséget alakították át. A Tulipános Óvodában
pedig homlokzatjavításra került sor szintén önkormányzati támogatásból. Mindhárom óvodavezető
beszámolt a bölcsődei feladatellátásról is és a családi napközi működtetéséről is.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
441/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-vel kötött köznevelési szerződés 5.
pontjában foglaltak szerint elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde
2014/2015-ös nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési
szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri
Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben végzett tevékenységéről készített
szakmai beszámolóit.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában
foglaltak szerint elfogadja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda és Családi Napközi
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2014/2015-ös
beszámolóját.

nevelési

évben

végzett

tevékenységéről

készített

szakmai

Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, tájékoztatást olvashattak arról, hogy a szociális
törvény is és a gyermekek védelméről szóló törvény is változott, ezért a szociális, családsegítő- és
gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős módosításokat kell tenniük.
A feladatellátás Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulását érinti így
a társulást alkotó tagönkormányzatokat is.
Az előterjesztésben olvashattak arról, hogy a módosítások 2015. augusztus 1-től léptek hatályba.
2016. január 1-jén, majd 2017 és 2018. január 1-én módosulnak, így válnak majd hatályossá.
A jogszabály kimondja, hogy települési szinten családi és gyermekjóléti szolgálatot kell működtetni
a települési önkormányzatoknak, járási szinten pedig család és gyermekjóléti központ keretében kell
biztosítani ezeket az ellátásokat. A táblázat bemutatja, milyen ütemezésben kell ezeket a
tevékenységeket végrehajtani. látható, hogy a jelenlegi felállásban a Térségi Szociális Gondozási
Központ önálló intézményegységként továbbra is elláthatja a feladatot.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
442/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával kapcsolatos jogszabályi
háttért, a 2016. január 1. napjával hatályba lépő törvényi szabályozást, mely alapján
javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulás
Társulási Tanácsának, hogy 2016. január 1. napjával a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot Család- és Gyermekjóléti Központ megnevezéssel a Térségi Szociális
Gondozási
Központ
szervezeti
és
szakmai
szempontból
önálló
intézményegységeként működtesse tovább.
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Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Beszámoló a 2015. évi nyári napközis ellátásról, valamint a tartós élelmiszercsomag osztásról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a beszámolót az a szervezet készítette,
amelynek átalakításáról már szó volt az előző napirendi pontnál. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 22. és 2015. július 31. között 6 héten keresztül
nyári napközis ellátást biztosított az igényt benyújtó szülők gyermekeinek. A nyári napközivel
kapcsolatos költségeket az oktatási vagyon működtetésére elkülönített keret terhére biztosította az
Önkormányzat. A gyermekek felügyeletéről három fő közfoglalkoztatott gondoskodott. A Mobilbusz
Közlekedési Kft térítésmentesen biztosította a napközis gyermekek és a kísérőik eljutását a gyomai
programokra.
Az étkezések díját és a programok belépőit a szülőknek kellett finanszírozniuk, ezeknek költsége
körülbelül 6.000 Ft/hét.
A következő évben is tekintettel kell lenniük ezekre az igényekre, hisz látható, hogy van rá igény a
városban. A testületnek szükséges továbbra is gondoskodni azokról a gyerekekről, akiknek a nyári
felügyelete nem biztosított a városban.
A beszámoló 2. részében arról volt szó, hogy az Önkormányzat tartós élelmiszercsomagot biztosított
2.500,-Ft/fő értékben-melyet a Sikér Kft állított össze- az arra rászoruló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő családoknak.
A gyermekek körét a Térségi és Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata közreműködésével határozták meg.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
443/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Térségi Szociális Gondozási Központ nyári napközis ellátással kapcsolatos
tájékoztatását, valamint a tartós élelmiszercsomag osztásról készített tájékoztatást.
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Szakorvosi Kft-vel folytatott egyeztetésről a laboratórium működésével
kapcsolatban
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő testület tárgyalta,hogy kerüljön
megvizsgálásra az, hogyan lehetne a laboratóriumban a várólista időtartamát csökkenteni.
Polgármester Úr és Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos asszony felvették a kapcsolatot a
szolgáltatóval, Dr. Hajzer Ildikóval. Dr. Hajzer Ildikó tájékoztatta írásban a képviselő- testületet arról,
hogy most a jogszabályi keretek nem teszik lehetővé a várólista időtartamának csökkentését. Az
egyeztetések során a megbeszéléseken elmondta a szolgáltató azt, hogy továbbra sem látja a
várólista időtartamának csökkentését biztosítottnak. Az előterjesztésben olvashatták, hogy miért
nem lehet ezen most változtatni. Az előterjesztésben az is javaslatként fogalmazódik meg, hogy
célszerű lenne megbízni Dr. Torma Éva Intézményvezető főorvost, hogy vizsgálja meg azokat a
lehetőségeket, hogyan lehetne ezen a várólista időtartamon csökkenteni.
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és azt elfogadásra javasolja.
Poharelec László képviselő kérte, hogy ezt a bizottsági javaslatot ne támogassák. Nem tud egyet
érteni és nem tudja elfogadni a doktornő válaszát illetve felvetését. Köszöni Polgármester Úrnak,
hogy elindult egy úton, úgy látja, hogy még néhány utat meg kell tennie, és remélik, hogy sikeres is
lesz, mint már másban is. Köszönetet mondott azért is, hogy annak idején azt mondták, nem állhat
meg távolsági busz Nagylaposon, már megállhat. Nem lehet beállót megcsinálni a nagylaposi
pályaudvaron, már meg lehet. Tehát ő a döntési javaslatot a következőkkel egészítené ki: a doktornő
válaszát nem tudják elfogadni és kérik polgármester urat, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a
Főorvos asszonnyal, hogy Gyomaendrődön ez a hosszú várólista ne legyen, mert van olyan
település, ahol nincs várólista. Bízik benne Képviselő Úr, hogy a következő alkalommal már arról
olvashatnak, hogy ez a probléma is megoldódott.
Fülöp István képviselő egyetértett Poharelec László képviselővel azonban megjegyezte, hogy a
jelenlegi kapacitás nem elégséges egy laboratórium működéséhez, ennek fejlesztése további
önkormányzati támogatást igényelne. Mekkora lehet ez az összeg? Mérlegelheti-e ezt a testület?
Toldi Balázs polgármester elmondta, 40 millió Ft körül volt ez az összeg, mikor kérdezték. Értelem
szerűen ettől függetlenül ezt most nem tudja mérlegelni a testület, de határozhat úgy, hogy
foglalkozzon vele és pontosítsa le ezeket az összegeket, hisz véleménye szerint ez csak árajánlat
kérdése, illetve annak a kérdése, hogyan lehetne beintegrálni egy újonnan létrejövő laboratóriumot
a most meglévő egészségügyi rendszerbe. Hisz ez nem csak arról szól, hogy létrehoznak egy
laboratóriumot, hanem meg kell felelni bizonyos feltételeknek, és illeszkednie kell a meglévő
rendszerbe is. Természetesen lehet ezzel is foglalkozni, de ez egy hosszabb lélegzetvételű
előterjesztés.
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Gózan Sándor képviselő emlékezete szerint a júniusi testületi ülésen említette meg azt, hogy mi
lenne, ha Gyomaendrődnek lenne egy önálló laboratóriuma. Akkor felvetődött, hogy dolgozza ki a
főorvos asszony ennek a lehetőségét. A főorvos asszony és munkatársai egy nagyon részletes és
tartalmas írásos anyagot készített, amelyben a Polgármester Úr által említett kb. 40 millió Ft-ba
kerülne az önálló labor kialakítása. Ez egy picit megrendítő számadat volt, de próbálnak abba az
irányba terelődni, hisz a környékünkben jóformán minden nagyvárosban van egy labor. A másik
része a kérdésnek, hogy tényleg elfogadható-e ez így, amit a szarvasi doktornő ajánlott. Az
egyhónapos várólistán pedig csak kellene változtatni.
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy Poharelec László képviselő úr fogalmazza meg a módosító
indítványát.
Poharelec László képviselő módosító indítványa az volt, hogy a Képviselő testület ne fogadja el Dr.
Hajzer Ildikó válaszát, és felkéri a Polgármestert és a Főorvos Asszonyt, hogy tegyenek további
lépéseket a várólista megszűntetése érdekében.
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy jelöljön meg Képviselő úr egy időpontot.
Poharelec László képviselő a decemberi testületi ülés időpontját javasolta.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak Poharelec László által előterjesztett döntési javaslatról,
amely szerint Képviselő testület ne fogadja el Dr. Hajzer Ildikó válaszát, és kérjék fel a Polgármestert
és a Főorvos Asszonyt, hogy tegyenek további lépéseket a várólista megszűntetése érdekében.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
444/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a
Szarvasi Szakorvosi Kft-vel a laboratórium működésével kapcsolatos tájékoztatást,
ezzel egyidejűleg megbízza dr. Torma Éva intézményvezető főorvost, és Toldi Balázs
polgármestert, hogy a várólista csökkenésének lehetőségét folyamatosan kísérje
figyelemmel, a lehetséges megoldásokat terjessze a Képviselő-testület elé a
decemberi ülésre.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismertette, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő minden évben meghirdeti. Gyomaendrőd Önkormányzata az eddigiekben
csatlakozott ehhez az ösztöndíjpályázathoz, idén is van erre lehetőség 2015. október 1-ig.
A pályázat keretében két konstrukció kerül kiírásra az „A” típusú pályázatot felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók nyújthatják be. Ez a típus 10 hónapra ad
támogatást. A „B” típusú pályázatot a 2015/16-os tanévben érettségiző tanulók nyújthatják be, 3X
10 hónapra kaphatnak támogatást ezek a tanulók az ösztöndíjpályázat segítségével. A 2016-os
fordulóban a pályázatok benyújtási határideje 2015. november 9. lesz.
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság is egyetértett a döntési javaslattal, mely szerint a szociálisan
rászorult hallgatóknak havonta 5000 Ft-tal támogatás kerüljön meghatározásra.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását
javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról, melyben kinyilatkozzák, hogy
csatlakozni kívánnak az ösztöndíjpályázathoz.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
445/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőken a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát,
melyben a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft-al támogatják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
446/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában a szociálisan rászoruló
hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat” esetén a
2015/2016-os tanév II. félév és 2016/2017-es tanév I. félévére valamint a „B típusú
pályázat” esetén a 2016/2017-es tanév I. félévétől (további 5 féléven keresztül).
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben javasolják a
Polgármesternek, hogy a támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
447/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Toldi Balázs
polgármesternek, hogy az előzetesen megállapított támogatási összeg kijelölésére
tegyen javaslatot az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének
összeállításakor.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, melyben a ösztöndíj
pályázat támogatási-szociális rászorultsági - feltételeit határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
448/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban
határozza meg az ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
 Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők
egy főre jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) .
 Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a
pályázó közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal,
amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj
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mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család
által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által
közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és
környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó,
aki (az alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról
igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában
tartós beteg vagy fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
449/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok
elbírálása során rangsort állít fel az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint
elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között
pont
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4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között
pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között

10
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben
szenved, súlyos fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban
folyamatos ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli
gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

………………….. Ft
0 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 6. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
450/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában az „A” típusú pályázat és a
„B” típusú pályázat kiírását:
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
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§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
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Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített
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hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a
hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
. Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó
nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön
számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben
köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós
beteg vagy fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül,mert elutasították
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával.
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Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli
települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása
és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
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c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és
az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: …..
nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPERBursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
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7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj
igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve
költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma
esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk,
azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar
állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt
figyelembe kell venni.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a
folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
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Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított
támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj
további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják
el.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
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A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó
nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át (42.750 Ft).
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli
hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön
számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben
köteles nyilatkozni a pályázó.
A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
a) árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
b) akinek a családjában más eltartott is van( családi pótlék folyósításáról igazolás),
c) gyermeket nevel,
d) akinek szülei elváltak,
e) tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós
beteg vagy fogyatékos személy él
f) akinek családjában munkanélküli személy él
g) kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
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Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli
települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j)
a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel.
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4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a)
a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a
Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d)
a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e)
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az
elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét.
Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-ig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPERBursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31-ig a
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó,
aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan
elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2016/2017. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
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Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj
igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, illetve
költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma
esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk,
azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar
állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt
figyelembe kell venni.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg
a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított
támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden,
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest
Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak,
munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj
további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
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A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő társa
elolvashatta, mely a 2015. május hónaptól szeptember elejéig terjedő időszakban elvégzett
feladatokról nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
Tájékoztatásul felolvasta, hogy a két állami fenntartású általános iskolában, milyen munkálatok
kerültek elvégzésre. Ebben az évben vállalkozók is bevonásra kerültek a fenti feladatok elvégzésébe.
Intézményvezetőként elmondta, hogy elégedettek voltak a vállalkozók munkájával. A tájékoztatóból
még arra is választ kaptak, hogy az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2015. augusztus
31-ig 31 millió Ft kiadás jelentkezett.
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2015. év
májustól szeptember elejéig terjedő időszak működtetését bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
957

10. Napirendi pont
Liget fürdőtől szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a témában egyeztetést
folytatott az úszóegyesületek vezetőivel és az iskolák fenntartóival.
Az úszóegyesületek tekintetében a következő 3-4 hónapra a problémát úgy próbálják meg
megoldani, hogy egy 750.000 Ft keretösszeget állapítottak meg számukra az általuk megadott
maximum 60 fő/hó létszámra, melyből bérletet vásárolnak az egyesületeknek. A maga részéről azt
kérte a szolgáltatótól, illetve az egyesületektől, hogy minden hónap végére legyen lepontosítva, az
eladott bérletek száma. A számítások szerint illetve a korábbi időszak átlagait figyelembe véve 40 fő
lehet az a létszám, ami átlagosan be fog járni a strandra, így az havi 100.000 Ft-ot fog jelenteni. Az 5
hónapra ez 500.000 Ft lesz, tehát az év végére még marad kb. 250.000 Ft tartalék ebből a
keretösszegből. A támogatás fejében azt kérte az egyesületektől, hogy a szerdai napot tegyék
szabaddá a fürdőben, akkor ne tartsanak edzéseket, így az úszni vágyó lakosok ezeken a napokon
használni tudják majd a medencét.
Az iskolák fenntartói felé megfogalmaznak egy levelet, melyben tájkoztatnák a fenntartókat, hogy
ebben az évben azokkal az összegekkel áll módunkban támogatni a gyermekek úszásoktatását,
melyet az előterjesztés is tartalmaz. Többlet költségeket az önkormányzatnak nem áll módjában
biztosítani. A KLIK nyilatkozata szerinti a többlet költségeket ők fel fogják vállalni, míg a másik két
iskola ki fog jönni abból az összegből, ami ebben az évben még rendelkezésükre áll.
A két kajakegyesületnek szintén felajánlották a kedvezményes 2500 Ft-os bérletvásárlás lehetőségét.
Véleménye szerint a rendelkezésükre álló összegből ők is meg fogják tudni oldani a bejárást.
Az óvodások a számítások szerint szintén ki fognak tudni jönni a támogatási összegből. Ha még
sem, akkor a rendelkezésre álló tartalékból azt fogjuk tudni pótolni részükre.
A helyi lakosok jegyárkülönbözete szintén átlépte a meghatározott keretet, ezért itt kéri, hogy a
képviselő-testület szavazzon meg még egy 250.000 Ft-os keretet. Amennyiben év végére további
túllépés fog mutatkozni, akkor decemberben erre vissza kell térni.
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, ismertette a szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulásáról szóló 1.
döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Liget Fürdő
Kft-től szolgáltatás vásárlás felhasználásának alakulásáról készített tájékoztatást.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a következőkben ismertette a 2. döntési javaslatot, majd felkérte a
képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az úszásoktatás
támogatására további 1 M Ft keretösszeget állapít meg a 2014. évi szabad
maradvány terhére az alábbiak szerint:
a. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Úszó
Sport Egyesület és a Delfin Úszóegyesület részére 2015. augusztus 1. napjától
2.500,-Ft/gyermek havi úszóbérletet biztosít maximum 750 e Ft értékben.
b. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium részére nem áll módjában további támogatást biztosítani a megállapított
2015. évi támogatási kereten felül. Az önkormányzat kezdeményezi a fenntartóknál
a további költségeket biztosítását.
c. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja, hogy a KÖRÖS
KAJAK SE, valamint a KSI SE részére biztosított, még fel nem használt támogatást
2.500,-Ft/gyermek havi bérlet vásárlására fordíthatja.
d. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Tulipános
Óvoda részére 2015. október hónaptól kezdődően a fennmaradó keretösszeg
terhére 2.500,-Ft/gyermek havi bérlet vásárlását.
e. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fel nem használt
keretösszeget az év végén fennálló helyi lakosok jegyárkülönbözetének és az egyéb
(testvérvárosi látogatók, születésnaposok) belépőkből származó hátralékok
finanszírozására fordítja.
A Képviselő-testület utasítja a Liget Fürdő Kft-t, hogy a támogatások felhasználását
havonta ismertesse a szervezetekkel és az önkormányzattal.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Közművelődési koncepció felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
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Ágostonné Farkas Mária bizottság elnök elmondta, a képviselő-testület augusztusban határozott
arról, hogy milyen formában képzeli el a közművelődési intézményrendszer struktúráját. Ehhez a
struktúrához készült el a jelen előterjesztésben szereplő közművelődési koncepció.
A településrészekhez kötődően alakította ki egy bizottság ezt az intézményi struktúrát, melyet több
fordulóban is megtárgyaltak.
Az endrődi településrészen a közművelődési intézmény közgyűjteményi feladatokat is ellátna – a
gyomai és az endrődi tájház működtetése kapcsán, illetve ehhez kapcsolódnak azok a turisztikai
projekt elemek is, amelyek az elmúlt időszakban kerültek átadásra. Továbbá működne egy könyvtári
részleg is.
A gyomai településrészen lévő intézményhez kapcsolódna egy programiroda, mely koordinálná az
összes közművelődési intézmény és a turisztikai feladatok ellátását. Ide tartozna a Körös látogató
központ és azok az élményelemek melyek szintén az elmúlt időszakban kerültek átadásra.
A Határ Győző Könyvtár többlet feladatokat is ellátna a következőkben, civil házként, tudásházként
és infópontként működne. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a Fő út 230. sz. alatt lévő
ingatlan visszakerüljön önkormányzati tulajdonba, és amint erre sor kerül lehetőség nyílik arra, hogy
a könyvtár olyan helyre költözzön, ami jobban elérhető mindenki számára.
Ezeket a szempontokat vette figyelembe a hivatal, amikor elkészítette a koncepciót. Annak
elfogadása után az ütemterv szerint alakítaná át az önkormányzat a közművelődési intézményeket.
Az októberi testületi ülésen az alapító okiratokat fogadná el a testület és ekkor kerülne sor az
intézményvezetői pályázatok kiírására. A januári ülésen pedig a beérkező pályázatok elbírálása
következne és valószínűleg a jövő év második felében tudna a könyvtár az új helyére költözni.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a koncepció elfogadását követően a
következő évi rendezvényterv ismeretében szükség esetén a feladatok kibővítésre is kerülnek. A
bizottság az endrődi városrész közművelődési intézmény megnevezésének a Szent Antal Népház
megnevezést, míg a gyomai városrész közművelődési intézmény megnevezésének a Kállai Ferenc
Kulturális Központ megnevezés javasolta.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök módosító javaslattal élt, miszerint a III. pontban a
programiroda feladatai között az egységes arculat, városkép kialakítása meghatározás helyett a
város imázs és egységes arculat kialakítása szerepeljen.
Az endrődi városrész intézmény elnevezésének helyesebbnek tartaná a Szent Antal Közművelődési
és Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény megnevezést, mivel az endrődi városrészen van már egy
Népház elnevezésű épületünk.
Javasolta továbbá, hogy a koncepció 22. oldalán a rendezvényterv feladat összeállításának
határidejét változtassák meg minden év augusztus 20-ra, ugyanis, ahhoz, hogy az országos
kiadványokba meg tudjanak jelenni augusztus végére le kell adják a rendezvénynaptárat. Viszont, ha
ez októberben történik meg, akkor nem tudnak az országos kiadványokban megjelenni.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, a Népház megnevezés az Ügyrendi bizottságnak
a javaslata. Jelen ülésen nem feltétlenül kell a megnevezésekről dönteni, azt az alapító okiratok
elfogadásakor a soron következő ülésen is megteheti a képviselő-testület.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megjegyezte, a bizottság a hagyományokra tekintettel
támogatta a Népház elnevezést.
960

Toldi Balázs polgármester megkérdezte Nagyné Perjési Anikót, hogy az elnevezésre vonatkozó
módosító javaslatát fenntartja-e, vagy arra térjenek vissza októberben, amikor elfogadják az alapító
okiratokat.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök visszavonta a javaslatát azzal, hogy arra októberben majd
térjenek vissza.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a koncepció elfogadásáról szóló
döntési javaslatról a Nagyné Perjési Anikó képviselő által javasolt pontosítások figyelembe vételével,
miszerint a programiroda feladatai között a város imázs és egységes arculat kialakítása
meghatározás szerepeljen. Továbbá az éves rendezvényterv feladat összeállításának határidejét
változtassák meg minden év augusztus 20-ra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
454/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
Gyomaendrőd Város 2016-2020 évre vonatkozó Közművelődési Koncepcióját.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az Alaptörvény szabályozza, hogy az 50 főnél
több személyt foglalkoztató költségvetési szervek kötelezettek esélyegyenlőségi tervet készíteni, és
elfogadni. Önkormányzatunk az Alaptörvénynek és az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek
megfelelően elkészítette az esélyegyenlőségi tervét, melyet 2015-ben felül is vizsgáltak. Jelen
előterjesztésben a „Lélekkel a Körösök mentén”- turisztikai pályázathoz kapcsolódóan készítette el a
hivatal a foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az esélyegyenlőségi tervet és javasolja a képviselő-testületnek
annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
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A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
455/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015-2017. évi Foglalkoztatási
Esélyegyenlőségi Tervét.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
A Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által üzemeltetett turisztikai
elemek 2015. évben alkalmazott díjtételei
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményt bízta meg a Szent Antal Zarándokszálláshely és a Szent
Antal Sütőház üzemeltetésével. A létesítmények aktiválására és üzemeltetésre történő átadására
2015. július 6-án került sor.
A pályázatban megvalósult projektekhez kapcsolódó szolgáltatások díjtételeit a Képviselőtestületnek meg kell ismernie és jóvá kell hagynia. Az intézmény vezetője benyújtotta az
alkalmazandó díjtételekre vonatkozó kérelmét, melyet az előterjesztésben lévő táblázat részletesen
bemutat.
Ismertette a díjtételeket.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a 2015. évi
díjtételeket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
456/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési- Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény által üzemeltetett Szent Antal Zarándokszálláshely és Szent Antal Sütőház
alábbi bruttó díjtételeit:
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A Szent Antal Zarándokház díjai:
Felnőtt

Diák

Szállásdíj

2.000
Ft/fő/vendégéjszaka

1.400
Ft/fő/vendégéjszaka

Ebédlő és udvari létesítmények bérlete

Fűtve

Fűtés nélkül

4.200 Ft/óra

3.700 Ft/óra

Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények

2.200 Ft/óra

1.800 Ft/óra

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék

800 Ft/óra

Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalakozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére

A Szent Antal Kenyérsütő Ház díjai:
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)

800 Ft/fő
1.500 Ft/fő

Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Turisztikai attrakció záró beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázat megvalósítási időszaka 2015. július
31-én lezárult. Benyújtásra került a záró beszámoló és az elszámolás.
A projekt megvalósítási időszakáról és a pénzügyi teljesülésről részletes beszámolót olvashattak,
melyet Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser és Uhrin Anita pénzügyi vezető készített el.
A beszámolót a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
457/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök
mentén" -Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c.
pályázatról készített szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYÜSZ - TE TDM szervezet közötti együttműködési
megállapodás megkötésére
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2011-ben hozott
határozatával támogatta a helyi turisztikai desztináció menedzsment létrehozását. Az egyesületben,
mint alapító tag vesz részt, valamint annak vezetőségében is képviselteti magát.
A későbbiekben a képviselő-testület vállalta, hogy a GYÜSZTE egyik pályázatának kapcsán a
megvalósítási és fenntartási időszakban minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA 20%át a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke minimum 4 millió Ft.
2015-ben a költségvetés elfogadásakor vállalta a képviselő-testület, hogy a GYÜSZ-TE részére a
Tourinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testülete kezdeményezte a GYÜSZ-TE és az önkormányzat között meglévő szerződés
felülvizsgálatát a TDM szervezet további működtetése tekintetében.
Az előterjesztéshez mellékelten olvashattuk a GYÜSZ-TE és az Önkormányzat megkötendő
együttműködési megállapodás tervezetét.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslat szerinti elfogadását javasolta,
míg a Pénzügyi bizottság javasolja, hogy a TDM szervezet által javasolt módosításokat a Képviselőtestületi üléséig a jegyző vizsgálja meg és az esetleges módosításokkal az egységes szerkezetű
tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. A javasolt módosítások dőlt betűvel vannak jelölve.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a TDM szervezetnek hány tagja van. Az
idegenforgalmi bevételhez mennyiben járul hozzá a TDM szervezet tagsága, illetve van-e
horgászegyesület a TDM szervezet tagjai között.
Timár Imre a GYÜSZTE elnöke válaszolva elmondta, nagyságrendileg 50 főt számlál az egyesület.
Tudomása szerint horgászegyesület nincs a tagok között, mint egyesület, annak ellenére, hogy az év
közepén tettek erre egy kezdeményezést, hogy mindenféle szervezetnek, akinek köze lehet a
turizmushoz akár attrakció, akár szolgáltató, szálláshelyszolgáltatás szintjén, ezekkel az
egyesületekkel a GYÜSZTE taglétszámát bővítsék.
Az idegenforgalmi adóbevételhez való hozzájárulást illetően nem rendelkeznek adatokkal, de annyi
biztos, hogy a szállásadók 70-80 %-a GYÜSZTE tag.
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A megállapodás-tervezet I./4-es pontjával kapcsolatban, - mely az önkormányzati támogatás
folyósítását szabályozza – kérte, hogy lehetőség szerint kövessék a jelenlegi gyakorlatot és havi
bontásban kapja az egyesület a támogatást.
A I/10. pontban megfogalmazottakat illetően, ha az a kifejezés, hogy az önkormányzat által nyújtott
támogatás nem tartalmazza a 4. pontban található 4 millió Ft-ot akkor egyetértenek a 70 %-al.
Véleménye szerint nem kell, hogy tartalmazza, mert a 4. pontban meghatározott támogatási összeg
egy kötelező önkormányzati feladat ellátására szolgáló 4 millió Ft. A 4. pontban kellene egy olyan
megjegyzést tenni, hogy az éves árbevétel 70 %-ának a kiszámításánál a 4. pontban szereplő 4 millió
Ft –ot nem beleértve kell meghatározni ezt az arányt.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, az eddig tárgyalások során is egyértelmű volt,
hogy az önkormányzat szeretné, ha ez 4 millió Ft bele számítódna, amihez a maga részéről továbbra
is ragaszkodik. A GYÜSZTE költségvetése az előző évben közel 10 millió Ft volt, amiből 8 millió Ft-ot
tett ki az önkormányzat által adott támogatás, amibe benne volt az a 4 millió Ft is, amit a Tourinform
iroda működtetésére adtak. Véleménye szerint ezt ezután is bele kellene tenni, bele kell számítani,
hiszen a TDM szervezet költségvetésének túlnyomó részét eddig is és ezután is az önkormányzat
fogja adni. A tárgyalások során is mindig egyértelműen megfogalmazták ezt.
Timár Imre elnök véleménye szerint, ha most szétbontották azt a feltételt, hogy amennyiben nem
teljesíti a 30 %-ot a GYÜSZTE, akkor csak az 5. és a 6. pontban meghatározott összegeket nem kapja
meg, a 4 millió Ft-ot megkapja. Ebben az esetben nincs 30 %-os kötelezettsége a GYÜSZTÉ-nek. De,
ha a jegyárból kapnak akár 10 Ft-ot is, akkor rögtön a 4 millió Ft 30 %-ával is kell számolniuk.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, azért került így megfogalmazásra a megállapodás,
mert azt szeretnék elérni, hogy ha van egy olyan szervezet, amely a turisztika területén működik és
az önkormányzattól támogatást vár el, akkor a támogatás mellé tegye mellé a saját eszközeit is.
Amikor megfogalmazta ezt a 70-30 %-os arányt, azt azért tette, mert úgy gondolja, hogy egy
gazdasági alapokon működő egyesülettől elvárható az, hogy a működéshez hozzá tegye a saját
bevételeinek egy részét. Azt nem tartaná reálisnak, hogy ha most azt mondják, hogy az
önkormányzat átad 1.5 millió Ft-ot, és emellé tegyen még a GYÜSZTE 30 %-ot. Azért nem, mert a 4
millió Ft ugyanúgy az árbevételét fogja képezni a szervezetnek, ugyanúgy gazdálkodni fog vele, és
arra, amire ténylegesen kapja, -a Tourinform Iroda működtetésére – csak a munkabért kell
finanszíroznia belőle.
Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa ezt az elgondolását, hogy a 4 millió Ft-ot számítsák
bele a 70 %-ba.
Timár Imre elnök megjegyezte, a korábbi szerződésnek is ez volt egy nagy hiányossága, hogy a
TDM szabályozás előírta, hogy az önkormányzatnak mennyi támogatást kell átadni a szervezet
részére, és ez össze lett mosva a Tourinform Iroda működésének a költségével. A városban soha
ennyire kevés pénzből nem működött Tourinform Iroda, mint amennyiből a GYÜSZTE működteti
évek óta. Az önkormányzattól kapott 4 millió Ft-nak a jelentős részét elvitte az iroda működtetése és
a kötelezően foglalkoztatott TDM menedzser bére, és onnantól kezdve nem volt forrás arra, hogy a
szervezet dolgozzon és azt a tevékenységet végezze, amire létrejött. Most az 5. és a 6. pontban
megfogalmazott feltételrendszer egy plusz támogatás, a konkrét TDM feladatok elvégzésére. Ezért is
ragaszkodna ahhoz, hogy ez a 70 % csak az 5. és a 6. pontban meghatározott összegekre
vonatkozzon.
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Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a szerződés csak akkor fog élni, ha azt mindkét fél
elfogadja. Amennyiben a TDM szervezet közgyűlése nem fogadja el, akkor marad az a lehetőség,
hogy visszaállítják az alaphelyzetet, és a korábbi kötelezettségünknek megfelelően a szervezet
megkapja azt a 4 millió Ft-ot, vagy az idegenforgalmi adó 20 %-át, amiből üzemelteti a Tourinform
irodát azokkal a feltételekkel, amelyekkel tudja és végzi a dolgát úgy, ahogy tudja. Továbbra is
szeretné, hogy ha jól működik a szervezet és idegenforgalmi adó és az iparűzési adóbevételeink
növekednének az ő tevékenységük miatt és az ő árbevételük is növekszik a jó tevékenységük miatt,
akkor ez egy arányos és mindkét fél erőforrásait igénybe vevő szerződés szerint történjen meg.
Korábban is többször hangsúlyozta, hogy a TDM működését úgy kellene megoldani, hogy ne csak
az önkormányzati erőforrások legyenek elvárva, hanem bizonyos arányok is legyenek meg. Ezeket az
arányokat szerették volna ebben a szerződésben tükrözni. A maga részéről ragaszkodna ehhez a
szerződés-tervezethez. A képviselő-testület véleményét nem tudja, mert ez a javaslat, amit Elnök úr
most elmondott eddig nem merült fel, egy másik arány a 80-20 %-os arány merült fel a szervezet
részéről.
Timár Imre elnök hangsúlyozta, a 80 %-os javaslatuk benne volt abba a módosító javaslatba, amit a
Pénzügyi bizottsági ülése után beküldtek, csak az már ebbe a szerződés-tervezetbe nem került be. A
szerezet mindig arra az eshetőségre számít, - hogy mindig tudják ezt az együttműködési
megállapodást teljesíteni – ha egy adott évben nem tudnak pályázni semmire. Természetesen, ha
tudnak, akkor ezzel semmi gond nem lesz, mert akkor ez az arány lehet, hogy 50-50 % lesz. Az
egyesület vezetőségének, elnökségének az a feladata, hogy egy olyan együttműködési
megállapodást kössön, amit minden szituációban tud teljesíteni, de pályázati lehetőség nélkül ez a
70-30 %-os arány, ha a 4 millió Ft-ot is bele veszik, nem lesz tartható.
Poharelec László képviselő a Polgármester úr javaslatát, véleményét támogatta. Javasolta a döntési
javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester lezárta a témát, és felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára, azzal,
hogy a támogatási összeget az önkormányzat egyenlő részletekben havi bontásban utalja a TDM
szervezetnek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
458/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint önkormányzat
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Székhely: 5500
Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., adószám: 18395136-1-04 képviseli: Tímár Imre elnök), mint TDM
szervezet (továbbiakban: TDM szervezet) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
szerint:
Az Önkormányzat és az Egyesület jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus
versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető
információkkal való ellátásának javítása, a turizmus szereplőinek naprakész üzleti információkkal
történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment rendszer (TDM) fejlesztése. Ennek
érdekében a desztinációs szintű települési és marketing feladatokat, kompetenciák, jogokat és
kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik.
I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
1.
Az Önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén. A helyi
turizmussal kapcsolatos lehetőségek egységes arculatban való kezelését, a helyi turisztikai szereplők
koordinálását, valamint a helyi turisztikai marketing tevékenységet átruházza a TDM szervezetre.
2.
Biztosítja a helyi turizmust érintő jogszabályok megfelelő végrehajtását.
3.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmust érintő döntések előterjesztéseit a TDM szervezet
számára megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. Az e
tárgykörben tartott bizottsági és testületi ülésekre meghívja a TDM szervezet képviselőjét és részére
tanácskozási jogot biztosít.
4.
Az Önkormányzat TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében a TDM pályázatban foglalt
mértékben és időtartamban évente a költségvetési rendeletében rögzítve a beszedett
idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének 20 %-át, de legalább 4 millió
forint támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez.
A Számítás alapja: A tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevétele és a tárgyévben
az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatása összegének 20%-a, de legalább 4
millió forint.
A támogatási összeget az Önkormányzat egyenlő részletekben minden tárgyhó 20.-ig utalja át a
TDM szervezet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015-11082390 számú
számlájára.
5.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési rendeletben rögzített támogatáson túl a
beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének növekményét a
szervezet számára biztosítja, de legalább 1.500.000 forintot. A szerződés hatályba lépésének évében
(2016.) ez az összeg 1.500.000 forint.
A növekmény összegének meghatározása:Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év tényleges
idegenforgalmi adóbevételét és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok
támogatásának összegét veszi alapul, és ezt hasonlítja a tárgyévet megelőző második év
idegenforgalmi adóbevételének és a tárgyévet megelőző évben az önkormányzatot megillető
üdülőhelyi feladatok támogatásának összegéhez. A két összeg különbözete adja az adott év
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növekményének, azaz a többlettámogatásnak az összegét. Amennyiben a növekmény összege nem
éri el az 1,5 millió forintot, úgy a többlettámogatás összege 1,5 millió forint.
A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve a turisztikai marketing feladatok
finanszírozására használhatja. A többlettámogatás mértékét a felek minden évben legkésőbb
szeptember végéig megvizsgálják, és annak függvényében az Önkormányzat tárgyév végéig utalja
át a többlettámogatást a TDM szervezet számára.
6.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat vagy valamelyik
intézménye, gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai látványosságok, úgy mint: Liget
Gyógyfürdő, Körös Látogatóközpont, Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad,
Szent Antal Kenyérsütőház, Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény, Gyoma Tájház és Alkotó Ház, továbbá a szerződés hatályba lépését követően
létrehozott újabb városi attrakciók jegyáraiba beépíti a TDM szervezet támogatását. A beépített
összeg jegyáranként 10 Ft. A jegyárakból származó többlettámogatás részletfeltételeit a felek,
valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban rögzítik, azzal, hogy a jegyár támogatás
megszűnik, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke meghaladja a TDM
szervezet éves árbevételének a 70 %-át.
7.
Az Önkormányzat határozott időre, jelen megállapodás érvényességének idejére a TDM
szervezet rendelkezésére bocsájtja a Tourinform Névhasználati Kézikönyvben meghatározott
minőségű Tourinform iroda helyiségét. A Tourinform iroda rezsiköltségeit (víz, gáz, villany) átvállalja.
Az ésszerű működést feltételezve. Az egyéb működtetési költségek a TDM szervezetet terhelik.
8.
Vállalja egy fő diákmunkás foglalkoztatását minden év nyarán (június1- augusztus 31). A
munkavállaló szakma irányítását ezen időszak alatt átengedi a TDM szervezet részére
9.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a TOURINFORM irodát tovább működteti amennyiben a TDM
szervezet megszűnik, vagy működése ellehetetlenül.
10. Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a TDM szervezet éves
bevételének 70 %-át. Amennyiben meghaladja, úgy az Önkormányzat minden jogkövetkezmény
nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti az I.5. pontban meghatározott többlettámogatást, valamint
az I.6. pontban meghatározott jegyárakba beépített támogatást.
II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei:
1.
A TDM szervezet vállalja a TOURINFOM iroda működtetését, mely ellátja az
információszolgáltatás funkcióját is. A működtetéshez szükséges pénzügyi és infrastrukturális
feltételeket az Önkormányzat jelen megállapodás I. pontja alapján biztosítja.
2.
A TDM szervezet – szakember biztosítása útján – kezeli a gyomaendrődi turisztikai térség
turizmussal kapcsolatos szakmai feladatait. Ennek során a TDM szervezet Alapszabályában
foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
A TDM szervezet vállalja, hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítja az
Elnökségben, valamint az Felügyelő bizottságban egy-egy Önkormányzat által delegált személy
teljes jogú tagságát.
4.
a TDM szervezet vállalja, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival
együttműködik, az együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről partneri megállapodást köt.
5.
A TDM szervezet egyeztetve az Önkormányzat fejlesztési osztályával, az Önkormányzat
Közművelődési, turisztikai feladatait ellátó Intézményével, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társasággal (Liget Fürdő Nonprofit Kft.) éves feladattervet készít (melynek része a
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marketingterv). A TDM szervezet az éves feladattervet minden év szeptemberében a Képviselőtestület elé terjeszti elfogadásra.
6.
A TDM szervezet évente 2 alkalommal (április és október) beszámolót készít a képviselőtestület mindenkori turisztikáért felelős bizottsága számára (idényfelkészülés, idényelemzés).
7.
A megállapodás időtartama alatt a TDM szervezet közép- és hosszú távú működtetésének
pénzügyi fenntarthatóságát részletesen kidolgozza.
8.
A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy komplex (kereslet –
kínálat) igényfelmérést követően kidolgozza azt a tevékenységrendszert, amely hosszútávon és
folyamatosan árbevételt jelent a TDM szervezet számára. A párhuzamosságok elkerülése érdekében
a TDM szervezet köteles az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és
turisztikai feladatait ellátó intézményével és gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni, jelen
megállapodás hatálybalépést követő 1 éven belül.
9. A TDM szervezet turisztikai szempontok alapján esetenként, anyagilag és szakmailag
hozzájárulhat az Önkormányzat vagy intézményei által szervezett programok, városi rendezvények
támogatásához. A hozzájárulás mértékét saját hatáskörben dönti el.
10. A TDM szervezet az Önkormányzattól kapott támogatási összeget az alapszabályában
meghatározott célokhoz kötötten, meghatározott feladatokra fordíthatja.
11. A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése, erősítése, új turisztikai termék és
szolgáltatás fejlesztések generálása, a város idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése,
erősítése. Továbbá turisztikai érdekképviselet, marketingtevékenység, illetve a város idegenforgalmi
adóbevételeinek növelésének elősegítése. Turisztikai honlap (benne saját foglalási-közvetítői
rendszer) működtetése turisztikai jellegű pályázatok figyelése, turisztikai képzések, oktatások
szervezése.
III. Záró rendelkezések:
1.
Jelen megállapodást a Felek 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötik. Jelen
megállapodás 2016. január 1. napján lép hatályba.
2.
Felek vállalják, hogy a megállapodás feltételeit minden év októberében felülvizsgálják.
3.
A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni, ennek
keretében egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható
minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.
4.
Felek közös megegyezéssel a közöttük 2012. február 02. napján létrejött megállapodást,
valamint annak módosításait hatályon kívül helyezik. Felek egymással elszámoltak, egymással
szemben a korábbi megállapodásból származó követelést nem érvényesítenek.
5.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés
nem vezetett eredményre. A felek jogvitájuk rendezésére kikötik az Önkormányzat székhelye szerint
illetékes bíróság illetékességét.
7.
Jelen 4 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2015. október …
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Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület
Tímár Imre
elnök

Jogi ellenjegyzés: dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Holtági Egyesületek beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi
Természetvédelmi és Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a
Bónom-Zug Vizéért Egyesület, a Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Sóczózugi Környezetvédelmi
és Horgászegyesület elkészítették az éves beszámolóikat. Ugyanakkor a Zöldpark Kft. is elkészítette
részletes beszámolóját a holtág üzemeltetési feladatokról Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről. A beszámolókat a csatolt mellékletek tartalmazzák.
A bizottság megtárgyalta a beszámolókat és elfogadásra javasolta azokat. A Pénzügyi bizottság
szintén elfogadásra javasolja a beszámolókat azzal, hogy kérjék fel a jegyzőt, hogy a TDM
szervezettel egyeztetve dolgozzanak ki egységes tartalmi és formai szempontok alapján összeállított
holtág egyesületi beszámoló mintát.
Megjegyezte, hogy információi szerint a TDM szervezet nem tartozik a horgászegyesületek tagjai
közé, így véleménye szerint az egységes tartalmi és formai szempontokat a jegyző a TDM szervezet
nélkül is ki tudja alakítani.
Toldi Balázs polgármester reagálva megjegyezte, ez a javaslat azért fogalmazódott meg a bizottság
részéről, mert a településen többször felmerült a horgászturizmus fejlesztése, ezért célszerűnek
látszik olyan elemeket is bele venni a szempontok közé, ami a turizmusfejlesztéshez is hozzájárulhat.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Német-zugi szivattyú felújítása után miért nem
volt próbaüzem.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, azért nem volt próbaüzem, mert a szivattyú
közelében még nincs kiépített elektromos hálózat. Korábban a szivattyúk üzemeltetéshez vásároltak
egy nagyteljesítményű áramfejlesztőt, amihez a kapcsolószekrény még nem készült el. Jelenleg
ehhez keresnek egy kivitelezőt.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatokat. Felkérte
a képviselőket hozzák meg döntésüket, elsőként a holtágak üzemeltetéséről szóló beszámolók
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
459/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Kft.
kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
460/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bónom-zug Vízéért
Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
461/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papzugi
Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
462/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templomzugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
463/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecsegészug
Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
464/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soczó-zugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
465/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösi Halász
Szövetkezet kezelésében lévő holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a tartalmi és formai szempontrendszer kidolgozására
való felkérésről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
466/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy
a TDM szervezettel egyeztetve dolgozzanak ki egységes tartalmi és formai
szempontok alapján összeállított Holtág egyesületi beszámoló mintát.
Határidő: azonnal
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17. Napirendi pont
Területhasználati szerződések meghosszabbítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen
és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2015. szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított
bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület nagyságától függően 1.110 Ft-tól 6.530 Ft-ig
változott. A szerződéseket célszerű 1 évre meghosszabbítani változatlan bérleti díjjal.
10 bérlőről lenne szó, melyek közül egy bérlő esetében lenne változás – Gellai Ferenc az általa bérelt
ingatlan bérleti jogát át kívánja adni Vince Zoltánnak.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Poharelec László képviselő egyetértett a döntési javaslatban foglaltakkal, ugyanakkor javasolta,
hogy a későbbiekre gondolják át ezeknek a területeknek a hasznosítását. Mivel azok egy része itt
van a környéken, így azokat a közmunkaprogramba be tudnák vonni, és az önkormányzat tudná
hasznosítani.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, sajnos ezen a 10 területen kívül még elég sok terület
van, amit nem az önkormányzat hasznosít. Ezért is kötik csak 1 évre a szerződést, hogy a területeket
bár mikor át lehessen venni, amikor alkalmasnak tartják.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
467/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
2015. szeptember 30. napjával lejáró beépítetlen területek haszonbérleti szerződéseket
meghosszabbítja 2016. szeptember 30. napjáig, a következő haszonbérleti díjak figyelembe
vételével:
Ssz.

Név

Hrsz.

1.

Ádám Mihály

909

2.

Arany Dánielné

1038, 6. parcella

Haszonbér összege 2015.
szeptember 30.
napjáig (Ft)
1110
1110
973

Haszonbér összege
2015. október 1.
napjától (Ft)
1110
1110

3.

Orbán Józsefné

3415

4.

Diós Balázs

1038 12. parcella

5.

Eiler Márton

3419

6.

Farkas Sándorné

7681/5

7.

Vince Zoltán

3430

8.

Izsó Lajos

1045

9.

Kulik Zsuzsa

1080

10.

Szőke Lajos

1397

4100

4100

1110

1110

4420

4420

6530

6530

2220

2220

4070

4070

5530

5530

2510

2510

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonba tartozó Fő út 85. szám alatti volt óvoda ingatlant 2013-ban átminősítette
forgalomképes üzleti vagyonná. Ezt követően 2013 évben meghirdette nyílt árverésen történő
értékesítésre, de a többszöri hirdetés ellenére sem volt jelentkező az árveréseken.
Varga Viktor József Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 2. szám alatti lakos kérelmet adott be az ingatlan
megvásárlására. Az ingatlanról készített értékbecslés 9.250.000,- Ft összegben határozta meg a
becsült forgalmi értéket.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az ingatlant értékesítésre
meghirdetni nyílt versenytárgyaláson a döntési javaslatban megfogalmazott feltételek mellett.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
974

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
468/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlant meghirdeti
értékesítésre nyílt versenytárgyaláson az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
3495 hrsz.

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, Induló ár
egyéb megjegyzés
( Ft )
9.250.000
Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált.
Műszaki állapota jó.

1.
A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra.
2.
A versenytárgyalás helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
terme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
3.
A versenytárgyalást vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja,
4.
A meghirdetett ingatlanra - legkésőbb 2015. október 30.-án de. 9.00-ig - az induló ár 10 %át kitevő szerződés megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a
pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg átutalásának elindítását.
5. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg
visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását,
vagy annak beszámítását a vételárba.
6. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek
a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
7. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati ingatlanok
értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést
követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. Az ajánlattétel során a nyertes ajánlatot követően
megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 8 napon belül
neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő
ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
10. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan
munkanapokon, 7 óra 30 perctől 16 óráig terjedő időintervallumon belül, előre egyeztetett
időpontban megtekinthető.
Az ingatlant sikertelen versenytárgyalás estén még kettő alakalommal meg kell hirdetni. A három
sikertelen versenytárgyalást követően, pedig a hirdetési feltételek módosítására javaslatot kell
beterjeszteni a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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19. Napirendi pont
Lakossági szennyvíz csatlakozás támogatása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság elnökét, az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a közelmúltban megvalósult szennyvíztisztító
telep fejlesztésnek köszönhetően a kivitelezési és a próbaüzem idejére vízterhelési díj kedvezményt
lehetett igénybe venni. Ez a díjkedvezmény összege a 2014. évre vonatkozóan 2.334.000 Ft, a 2015.
évi összeg a telep működési hatásfokától függ, és csak később derül ki.
Az Önkormányzat és a szolgáltató között korábban létrejött megállapodás értelmében a
fejlesztéseknek köszönhető díjkedvezményeket az Önkormányzat a városi szennyvízhálózat
fejlesztésére fordítja.
Ezek alapján célszerű és eredményes megoldásnak látjuk azt, hogy a lakossági szennyvízcsatlakozás
segítéseként az Önkormányzat a vízterhelési díjkedvezmény összegét egy pályáztatási rendszerben a
lakossági rákötések részbeni finanszírozására fordítaná.
A Képviselő-testület támogatása esetén a hivatal az októberi testületi-ülésre kidolgozza a
támogatási feltételeket.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint
támogatják a 2014. évi 2.334.000 Ft összegű vízterhelési díj lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatására történő felhasználását. Ugyanakkor felkérik a jegyzőt, hogy a támogatási feltételeket
és a finanszírozási technikát tartalmazó pályázati felhívást, továbbá a támogatási szerződést
dolgozza ki és terjessze a 2015. októberi Képviselő-testületi ülésre.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
469/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2014. évi
2.334.000 Ft összegű vízterhelési díj lakossági szennyvízcsatlakozás támogatására
történő felhasználását. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási feltételeket és a
finanszírozási technikát tartalmazó pályázati felhívást, továbbá a támogatási
szerződést dolgozza ki és terjessze a 2015. októberi Képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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20. Napirendi pont
Kállai Ferencet ábrázoló szobor állítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmet nyújtott be még
2014 áprilisában, melyben az Önkormányzat hozzájárulását kérte egy Kállai Ferencet ábrázoló
mellszobor felállításához. Az egyesület kérelme akkor csupán a szobor helyének kijelölésére
vonatkozott.
A Baráti Kör 2015 szeptemberében újabb kérelmet nyújtott be a testülethez, melyben kérte, hogy
lehetőségeihez mérten támogassa anyagilag is a szobor elkészültét, mely egy padon ülve ábrázolja
Kállai Ferencet.
Az előterjesztett javaslat szerint a képviselő-testület 1.5 millió Ft-al támogatná a szobor elkészültét,
melynek forrásául a 2015. évi költségvetés működési céltartalékában megjelölt 10 millió Ft (Kállai
adomány) javasolják megjelölni.
Kállai Ferenc özvegyének azonban határozott kérése volt, hogy ne szobor állításra használja fel az
adományt az önkormányzat, ezért a véleményező bizottságok más forrás kijelölését javasolják. A
Pénzügyi bizottság javaslata, hogy a támogatás forrásául a 2014. évi szabad pénzmaradványt jelöljék
ki.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a szobor helyének kialakítása folyamatban van, a szobor
készül, a szállításban és az elhelyezésben is megadja a segítséget az önkormányzat. Ugyanakkor a
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. szakvéleményének beszerzését is elindították, tehát a
képviselő-testület a vállaltakat teljesíteni fogja.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a Gyomai Szülőföld Baráti Kör képviseletében elmondta, a
korábbiaktól eltérően a szobor egy padon ülve fogja ábrázolni Kállai Ferencet. A szobor bronzból
készül, 1.65 cm hosszúságú padon, így mellé lehet majd ülni. Véleménye szerint, ha elkészül, akkor a
turisták által szívesen látogatott helye lesz ez a városnak. A pad egy gránit kőtömbre lesz rögzítve,
melyet Minya Gábor békési kőfaragó ingyen ajándékozott a baráti körnek. Itt mondott köszönetet
Dr. Farkasinszky Erzsébetnek, mert az ő révén jutottak Minya Gábor felajánlásához, aki nagy
tisztelője volt Kállai Ferencnek.
A szoboravató ünnepségre a meghívók a plakátok elkészültek. A műsort összeállították, a
dekorációban a műsor levezénylésében Wolf Tünde rendezvényszervező lesz segítségükre. A
hangosítást a GYÜSZTE fogja biztosítani.
A baráti kör gyűjti a pénzt, érkeznek az adományok, a szobrot nem egy összegben fogják kifizetni a
művésznek.
A szobrász készít még öt makettet, ami a szobrot fogja ábrázolni. Ebből egyet adományoznak az
özvegynek, Mara néninek, egyet pedig tiszteletül az önkormányzatnak.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról, melyben hozzájárulnak a szobor felállításához, melyhez 1.5 millió Ft támogatást
biztosítanak a 2014. évi szabad maradvány terhére.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
470/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Ferenc emlékére
alkotott szobor Szabadság téren történő felállításához hozzájárul.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szobor felállításához
1,5 millió Ft támogatást biztosít a Gyomai Szülőföld Baráti Körnek a 2014. évi
szabad maradvány terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szoborállítással kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Endrődiek Baráti Köre Egyesület beadványa
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az Endrődiek Baráti Köre Egyesület
megkereste Önkormányzatunkat, melyben kezdeményezték a Gyomaendrődi Ki kicsoda? című
kiadvány újbóli kiadását. A kiadvány 2004-ben került kiadásra, melynek szükséges a javítása és
bővítése. A kezdeményezéshez csatlakozott a Honismereti Alapítvány, és a Szülőföld Baráti Kör is.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a beterjesztett döntési javaslatnak megfelelően
kéri a képviselő-testület támogatását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
471/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal a
kezdeményezéssel, hogy 2017. évben újból kiadásra kerüljön a Ki Kicsoda? című
kiadvány. A kiadvány megjelentetésével kapcsolatos szerkesztői feladatokról, a
megjelenéshez szükséges önkormányzati támogatásról további egyeztetéseket
követően dönt a Képviselő-testület.
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Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Kulturális Egyesület Kérelme
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015. július hónapban a Kulturális Egyesület
nevében Hajdú László kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, Polgármester úrhoz. A
kérelmében az alábbiakat adta elő:
A Kollmann ház előtti zöld övezetet szeretnék, ha hivatalosan Határ Győző térré nyilvánítanák, és
még több padot helyeznének el a téren.
A gyomai szabad strand „lejáratát” a folyóhoz tegyék biztonságossá (ez az idejáró, állandó vendégek
kérése is) valamint itt is célszerű volna padok elhelyezése.
A Pénzügyi bizottság a javaslatokat megtárgyalta és a döntési javaslat elfogadását javasolja.
Poharelec László képviselő egyetértett az egyesület felvetésével, azt tudja támogatni. Örült annak,
hogy a város szépítéséhez mások is kívánnak csatlakozni, és hogy a tereink és a játszótereink egyre
népszerűbbek.
Arra kérte a képviselőket, hogy a jövő évi költségvetés összeállítása során 60-80 db pad
elkészítésének költségét tervezzék be, hogy a város több pontján minél több padot tudjanak
kihelyezni.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy van még legyártva
12 pad, ami még nincs kihelyezve. Véleménye szerint a választókörzeti képviselők mindegyike
összeállíthatja, hogy hány padra lenne szükség az adott körzetbe és ennek megfelelően lehet a
szükséges darabszám költségét megtervezni.
Megkérdezte Pardi László osztályvezetőt, hogy hirdető táblákat is elkezdtek kihelyezni, vannak
esetleg azokból is legyártottak és ki nem helyezettek, mert vannak rossz állapotú táblák városszerte,
melyek cserére szorulnának.
Pardi László osztályvezető reagálva elmondta, a hirdető táblákat illetően nincs pontos információja,
hogy hányat helyeztek ki és hány van még raktáron. Tudomása szerint 5 db-ot gyártottak le a
közmunka program keretében, és ha ezek mind kihelyezésre kerültek, akkor nincs több raktáron.
Pontosítani kívánta, hogy nem 12 db, hanem csak 7 db pad van, amit még ki lehet helyezni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a bizottsági ülésen fogalmazódott meg, hogy valamennyi
képviselő tegyen javaslatot arra, hogy hová látná még szükségesnek a város területén padoknak a
kihelyezését.
Javasolta módosító javaslatként a 2. döntési javaslatot ennek megfelelően elfogadni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
472/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 3. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 36/2 helyrajzi számú,
beépítetlen terület művelési ágú, természetben parkosított tér, közterületnek 2015.
október 1-jétől a Határ Győző tér nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
473/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy tegyenek javaslatot a rendelkezésre álló padok településen
történő elhelyezésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a beterjesztés szerinti 3. döntési javaslat elfogadásról kérte a
képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
474/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 03/9 helyrajzi
számon található "gyomai" szabad strand területen további fejlesztést kíván
megvalósítani a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság véleménye alapján.
Egyben felkéri a Jegyzőt a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozására, melyet a
novemberi Képviselő-testületi ülésen terjesszen elő.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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23. Napirendi pont
Gellai Ferenc ajánlata
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gellai Ferenc felajánlotta a tulajdonában lévő
3445 hrsz.-ú 5571 m2 nagyságú, beépítetlen terület elnevezésű ingatlant megvételre. Gellai Ferenc
az ingatlan vételárát 380.000,- Ft összegben jelölte meg.
Az ingatlan a foglalkoztatási programban használt területekhez közel helyezkedik el, így a program
keretein belül jelenleg használat területet lehetne vele bővíteni. Ezen területek közel vannak a
belterülethez jól megközelíthetők, öntözhetők és ellenőrizhetők.
A Pénzügyi bizottság az ingatlan megvásárlását javasolja a döntési javaslatban szereplő feltételek
mellett.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
475/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gellai
Ferencnek (Gyomaendrőd, dr. Csókási Béla tér 21. ) a tulajdonában lévő 3445 hrsz.-ú
beépítetlen terület megvásárlására tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
A területvásárlás célja: A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein belül
jelenleg használt terület bővítése.
1.
Vételár: 380.000,- Ft,
2.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg történik,
3.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás
díjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelik,
4.
Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon
belül, illetve amennyiben a területen betakarításra váró termény van, akkor a
betakarítást követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
A területvásárlás forrása: a 2014. évi szabad maradvány.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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24. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Iványi Lajos Mihályné 2015. szeptember 8-án írásban
lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról, ezért szükséges új FB tagot választani a Kft
bizottságába.
Az új felügyelő bizottsági tagnak javasolta Kissné Bálint Éva Gyomaendrőd, Mikes Kelemen u. 28. sz.
alatti lakost megválasztani 2015. október 1-től 2019. november 15. napjáig.
Toldi Balázs polgármester kérdés, eltérő javaslat hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a
javasolt személy megválasztásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
476/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Iványi Lajos Mihályné
Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1. sz. alatti lakos helyére a GYOMASZOLG Ipari Park
Kft. felügyelő bizottságának tagjává Kissné Bálint Éva 5502 Gyomaendrőd, Mikes
Kelemen u. 28. sz. alatti lakost megválasztja 2015. október 1-től 2019. november 15ig.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, bár Torma Gyöngyi vezető tervező nem érkezett meg az
Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítése tárgyú előterjesztés megtárgyalásához ennek
ellenére kérte, hogy utolsó napirendként ezt tárgyalja meg a testület.
Felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát már
több alkalommal is tárgyalta a testület és ahhoz a záró ponthoz érkeztek, ami ennek elfogadását
lehetővé teszi. A Belügyminisztérium megküldte az önkormányzatnak azt a tájékoztatást, hogy
elfogadja az ITS-t. A szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálták az elkészített
dokumentumot és azt teljesítettnek tartja, jóváhagyja.
A képviselő-testület tagjai is megismerhették ezeket a dokumentumokat, a javításokat is
elolvashatták, hogy hogyan került kiegészítésre ez a stratégia. A hozzá kapcsolódó összes
dokumentáció is rendelkezésükre állt.
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A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és a döntési javaslat elfogadását javasolják a
testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2015. (IX. 24.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-6.2.1/13/K2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002
azonosító számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és középvárosokban
(fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című
projekt keretében a „Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata”, valamint a „Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája” tárgyú dokumentációkat megismerte, a
Belügyminisztérium által BM/132-253/2015 iktatószámú szakmai megfelelőséget
igazoló nyilatkozat alapján jóváhagyja.
Egyúttal a véleményezési szakaszban keletkezett véleményeket, valamint az azokra
adott tervezői válaszokat, a Belügyminisztérium minőségbiztosítását, az annak
kapcsán keletkezett javításokat megismerte, azokat jóváhagyja.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a Csókási zug gyalogos
átkelőhelye nagyon rossz állapotba került. Lassan már gyalog sem lehet átkelni rajta, nem hogy
kerékpárt, babakocsit vagy mozgáskorlátozottak által használt kocsit áttolni.
Kérdése volt, hogy a belvízprogram keretében a holtágaknál elbontott kerítések helyreállítása
mikorra várható, elkezdődtek-e a munkálatok. Továbbá Nagylaposon a Varjasi út és a Közút közötti
szakaszon a járdajavításra készült-e felmérés, egyáltalán mit lehet ott tenni.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Csókási zugi átkelőhely felújításának költsége be
lett tervezve a költségvetésben. Amennyiben a képviselő-testülettől megkapják erre a
felhatalmazást, akkor át tudják építetni ezt az átjárót.
A kerítések helyreállítását illetően a gépi földmunkát a Geotechnikai 84 Kft. elvégezte, a kerítések
építésére pedig alvállalkozói szerződést kötött a Gyomaszolg Ipari Park kft-vel. Információi szerint a
hét elején megkezdik a helyreállítási munkálatokat.
A nagylaposi járda problémát továbbították a közmunka iroda felé, elég sok feladatuk van, így
besorolták valamilyen stádiumba. Mivel az előre betervezett programelemeket is meg kell, hogy
valósítsák, ezért ha oda érnek, ezt is meg fogják csinálni.
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Poharelec László képviselő kérte, hogy a Csókási zugi lejáró felújítását minél előbb végezzék el,
annál is inkább, mert még az év elején eldöntötték, hogy ott az meg lesz csinálva, sőt emlékezete
szerint még a forrást is meghatározták.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a költségvetésben a lejáró felújítás költségének
forrásaként a volt kötvényt jelölték ki, aminek felhasználásáról külön döntenie kell a képviselőtestületnek, így azt a novemberi ülésre elő fogják terjeszteni.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Kondorosi úton lévő másik buszmegálló
felújítására mikor kerül sor. Kérte, hogy a buszmegállót és a buszfordulót kössék össze valamilyen
pormentes úttal, járdával.
Pardi László osztályvezető válaszolva hangsúlyozta, a közmunkaprogramban elsősorban az év
elején betervezett programelemeket kell megvalósítani. A képviselői kéréseket természetesen
rögzítik, és kisebb-nagyobb csúszásokkal megpróbálnak azoknak eleget tenni. Sajnos nagyon sok
esetben szakember hiánnyal is küzdenek a közmunkán belül, és ezért is vannak ezek a csúszások. A
buszmegálló építésnél is ez a helyzet, vagy járdát kell építeni Nagylaposon vagy buszmegállót
építeni és ezt a kettőt kell úgy összehangolni, hogy nagyjából egyszerre mind a kettő
megvalósuljon.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint meg kellene oldani, hogy a temetők vegyszeres
karbantartása történjen meg. Ha már szépen rendbe tették közmunkában a temetőket, akkor azt a
vegyszeres karbantartással lehetne maradandóvá tenni.
Vasas György Péter képviselő aziránt érdeklődött, hogy a városban kamerák elhelyezésének ügye
hol tart.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, az árajánlat bekérése megtörtént, az októberi
ülésre kerül beterjesztésre 6 kamera beszerzéséről szóló előterjesztés.
Vaszkó Katalin helyi lakos megköszönte Ágostonné Farkas Mária képviselő nőnek, a Vásártéri
lakótelep körzeti képviselőjének, hogy fogadóórát tartott az ott lakók számára.
A fogadóórán is elmondta, - mint már tette azt nagyon sokszor, - hogy az ott lévő játszóteret meg
kellene világítani, annál is inkább, mert oda kijárnak a fiatalok este, éjszaka, ott hangoskodnak,
zavarják az ott élők nyugalmát. Ha lenne ott világítás, egyrészt tudnának a gyerekek télen sötétedés
után is focizni, másrészt a fiataloknak sem lenne az a „törzshelyük”.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megjegyezte, havonta szokott képviselői fogadó órát
tartani a lakótelepen. A legutóbbit a játszótéren. Sokan eljöttek, az ott elhangzott kéréseket,
problémákat feljegyezte és írásban benyújtotta a hivatal Városüzemeltetési osztálya felé, akik
igyekeznek elvégeztetni ezeket a munkálatokat.
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