GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
24/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október
29-i üléséről a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:
Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas
Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László és Vasas György Péter képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottak:

Jegyzőkönyv
vezető:

Enyedi László, Pardi László, Petényi Roland, Keresztesné Jáksó Éva
és Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Dr. Pacsika György a Járási Hivatal vezetője valamennyi
napirendhez,
Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok, Omiliák Csaba tűzoltó
parancsnok az 1. napirendi ponthoz,
Kmetykó János főépítész a 6-7. napirendhez,
Dr. Kerekes Attila fogorvos a 8. napirendhez,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi óvoda vezetője, Mraucsik Lajosné a
gondozási központ vezetője, Uhrin Anita a gondozási központ
gazdasági vezetője, dr. Szonda István intézményvezető,
Dr. Hunya Miklós, Fekete József a Gyomaszolg Kft. ügyvezetője,
Pájer Sándor egyéni vállalkozó
Komróczkiné Tóth Katalin, Jakucs Mária

Ülés időtartama: 14:00-17:09
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat, az osztályvezetőket. Külön köszöntötte dr. Pacsika György urat a
gyomaendrődi járási hivatal vezetőjét és Bíró Zoltán tűzoltó parancsnokot.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Fülöp István képviselő betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.
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Ezt követően elmondta, hogy október 23-án ünnepelte Gyomaendrőd az
önkormányzatiság 25. évfordulóját. Ez alkalomból a 25 év alatt hivatalban volt
polgármestereknek, jegyzőknek, országgyűlési képviselőknek és választott
képviselőknek egy emléklappal és egy emlékéremmel köszönték meg a hivatalban,
illetve a képviselő testületben végzett munkáját. A jelenlegi képviselő-testület tagjai
közül Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester és Farkas Zoltánné képviselő nem tudtak
jelen lenni az ünnepi ülésen, ezért részükre átnyújtotta az emlékérmet és az
emléklapot.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Ágostonné Farkas Mária és Vasas
György Péter képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére a Jegyző Komróczkiné Tóth
Katalint és Jakucs Máriát bízta meg.
Felkérte a képviselőket, szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Vasas György Péter
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Mötv. 54. §-a alapján a képviselő-testületnek
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani, amelyen a
helyi lakosság, helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket tehetnek.
Az idei évben a közmeghallgatás időpontjául javasolta 2015. november 9. 17 órát
meghatározni a városháza üléstermébe. Napirendként javasolta az önkormányzat
2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, valamint kitekintést a 2016. évi várható
beruházásokra, fejlesztésekre. Második napirendként pedig a bejelentések, közérdekű
kérdések és javaslatok.
Felkérte a képviselőket, hogy határozattal döntsenek a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
494/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
54. §-ában meghatározottakra figyelemmel 2015. november 9-én 17
órai kezdettel a városháza üléstermében (5500 Gyomaendrőd, Selyem
út 124.) közmeghallgatást tart az alábbi napirendek megtárgyalásával:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról,
kitekintés a 2016. évi várható beruházásokra, fejlesztésekre
2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester beszámolt az elmúlt időszakban letöltött, illetve a letölteni
kívánt szabadságának alakulásáról. Október 28-án 1 munkanap szabadságot töltött
le, valamint október 30-án szeretne 1 nap szabadságot letölteni.
Kérte, hogy fogadják el szabadságáról szóló beszámolóját, bejelentette érintettségét.
Kérte, hogy szavazzanak kizárásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2015.( X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert nem zárja ki a szabadságának alakulásáról adott
tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
tudomásul vételéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
496/2015.( X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2015. október 28-án
1 munkanap szabadságot töltött le, és 2015. október 30-án 1
munkanap szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Elmondta, hogy az
eredetileg kiküldött meghívóhoz képest a 2. napirendi ponthoz egy módosító
rendelettervezetet is továbbítottak, a 8. napirendi ponthoz érkezett még kiegészítő
melléklet illetve új napirendi pontként a Járási Esélyteremtő Programterv és
együttműködési megállapodások - ÁROP-1.A.3 projekt tárgyú előterjesztést kell
tárgyalniuk. Ezek alapján javasolta meghatározni az ülés napirendjét.
Eltérő javaslat nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a napirendről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben
elvégzett feladatairól
2. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás szerződés megkötése
5. Köztemetők üzemeltetésének átszervezése
6. Helyi értékvédelem alá helyezés
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7. Gyomaendrőd Településrendezési eszközök 4. és 5. módosítása
véleményezési szakaszának lezárása
8. 1.számú fogorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése dr.
Kerekes Attila fogorvossal
9. Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító
okiratának módosítása
10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására intézmény
alapítása (endrődi településrészen)
11. Közművelődési intézmények igazgatói pályázati kiírása
12. Pályázati kiírás települési főépítész feladatok ellátására
13. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. év háromnegyed
éves gazdálkodásának alakulásáról
14. Behajthatatlan követelés kezelése
15. XVII. Nemzetközi Halfőző verseny szakmai és pénzügyi beszámolója
16. Turisztikai attrakció - üzemeltetési beszámoló
17. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
kérelme
18. Helyi járat menetrend módosítása
19. Tájékoztató az önálló bírósági végrehajtóval történő együttműködési
megállapodás megkötéséről
20. Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal tervezési pályázat - önerő
biztosítása
21. Holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírás
22. Zárt versenytárgyalási felhívás a Templom - zugi, strand és kemping,
illetve a gyomai szabad strand bérbe adására
23. Templom – zugi 7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás
keretében
24. Járási Esélyteremtő Programterv és együttműködési megállapodások ÁROP-1.A.3 projekt
25. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor.
26. Méltatlansági eljárás
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy a Képviselő-testület döntéseinek
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban van- e valakinek kérdése?
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2015.( X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 337/2015.(VI.25.);
345/2015.(VI.25.);
352/2015.(VI.25.);
391/2015.(VII.30.);
398/2015.(VII.30.);
399/2015.(VII.30.);
400/2015.(VII.30.);
406/2015.(VIII.27.);
408/2015.(VIII.27.);
411/2015.(VIII.27.);
420/2015.(VIII.27.); 440/2014.(IX.24.); 472/2015.(IX.24.) KT határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évben elvégzett
feladatairól
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Bíró Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok elmondta, lassan már megszokottá válik, hogy a
szarvasi hivatásos tűzoltó parancsnok minden év októberében beszámolót tart a
gyomaendrődi képviselő- testület előtt arról, hogy mi minden történt az előző évben.
Ha csak Gyomaendrőd város tűzvédelmi helyzetéről kellene beszámolót tartania, az
nagyon rövid lenne, ezért kicsit mindig igyekszik eltávolodni a tűzoltósági
szakterülettől, szem előtt tartva, hogy milyen jellegű feladatokat is végez a tűzoltóság
a tűzoltáson és a műszaki mentéseken felül, illetve, hogy milyen feladatokat végez a
katasztrófavédelmi kirendeltség, ezen belül a szarvasi katasztrófavédelmi
kirendeltség, vagy csúcsszervük a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Lassan már
négy éve annak, hogy létrejött az egységes katasztrófavédelmi szerv, 2012. január 1jén. Az eltelt idő alatt sok minden történt, lényegében teljesen átstrukturálódott a
katasztrófavédelem. A hivatásos tűzoltóságok beintegrálódtak a katasztrófavédelmi
szervezetbe, új feladatkörökkel bízták meg a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. A
tűzoltóságokat is új feladatokkal látták el a klasszikus tűzoltási feladatokon túl.
Létrejött például az iparbiztonsági felügyelet országos szinten, ami a korábbi években
még nem létezett. Feladata, hogy beazonosítsa és ellássa a hatósági felügyeletét a
járásban, megyében található veszélyes anyagokat használó üzemeknek. Az
iparbiztonsági hatóság a szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozik.
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Ezzel a feladattal még ők is csak most ismerkednek, mely nagyon szerteágazó,
komoly és mindig új elemekkel bővül.
Elhangzott, hogy iparbiztonsági szempontból veszélyes üzem Gyomaendrőd
területén nincs, korábban volt egy, mely az alsó küszöbértéknek a 20 %-át sem érte
el, de ennek ellenére besorolásra került. Majd különböző jogszabályi változások miatt
kivezetésre került ez a mezőgazdasági cég is, tehát így jelenleg a városban nincs
veszélyes üzem.
A 3. nagy terület, amiről még szólt, az a polgári védelmi szakterület, mely korábban
önállóan létezett és nem a katasztrófavédelem berkein belül.
Települési szinten a hivatásos tűzoltó parancsnokságok kapták meg a polgári védelmi
feladatok koordinálását. Ennek fontos része a közbiztonsági referens és a
katasztrófavédelmi megbízotti munkakör létrejötte, mely 2012-ben történt meg
Gyomaendrődön is. A város katasztrófavédelmi megbízottja, Szilágyi Sándor, akinek
jobbulást és mielőbbi felgyógyulást kívánt. Az ő feladatuk, hogy a település illetve a
hivatásos tűzoltó parancsnokság között egyfajta hidat, kapcsot képezzenek.
Gyomaendrőd tűzvédelmi helyzetéről csak jókat mondott, ugyanis 2013-14-re
országos szinten megfeleződtek a tűzesetek, városunkban ez még további 30 %-os
csökkenést mutatott. Az utóbbi 5 év legkevesebb tűzesetszámát regisztrálták. A
műszaki mentések száma jelentősen emelkedett, mely nagyrészt összefügg a
kiszámíthatatlan időjárással (kidőlt fák, hirtelen lezúduló csapadék, viharkárok). A
tavalyi évben 30 %-kal nőtt ezek száma. A káresemények 90-95 %-át a gyomaendrődi
tűzoltóság önállóan el tudja látni és fel tudja számolni. Ez nagy segítség nekik, hisz a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság területéhez tartozik Gyomaendrőd is, és
mióta 2008. december 1-jén megalakult az önkéntes, a későbbiekben önkormányzati
tűzoltóság állandó ügyelettel, állandó vonuló készséget felmutatva, azóta
folyamatosan számítani lehet rájuk, és a szakmaiságnak teljesen eleget téve végzik
feladataikat. Nemcsak az elvégzett munka, hanem a szakmai felügyeleti ellenőrzések
alkalmával is, amit a megyei és az országos szervek végeznek, remekül vizsgáznak a
gyomaendrődi tűzoltók. Az önkormányzati tűzoltóság felett szakmai felügyeletet
gyakorol a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, akikkel sok közös gyakorlatot
szerveznek. Ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy a szakmaiságot csiszolják, és egyfajta
tapasztalatcsere is egyben. A szakmai felügyelethez tartozik a tűzoltóság
gazdálkodásának vizsgálata, mely kizárólag az állami normatíva felhasználására terjed
ki.
Kifejtette még, hogy 2015 márciusában az új országos tűzvédelmi szabályzat
megváltoztatta a szabadtéri égetések rendjét. Ez egy nagyon fontos és mindennapos
probléma az állampolgárok életében, hisz a szabályozás komoly szigorításokat
vezetett be, mely nem könnyítette meg az égetések mikéntjét. Parancsnok Úr
javaslatot tett az Önkormányzatnak még március hónapban, hogy tekintsék át és
módosítsák az önkormányzat ide vonatkozó rendeletét, mely meg is történt, és ez
alapján egy meghatározott időszakban lehetett belterületen égetni. Az ezen kívüli
időpontokban történő égetés nem szabályos.
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Az a véleménye, hogy a meggyőzés és a megfelelő tájékoztatás többet jelent, mint a
szankcionálás. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség célja sem az, hogy
bírságoljon.
Ezek ellenére vannak szabadtéri tűzesetek, melyeket nem lehet kivédeni. A tűzesetek
szempontjából összességében ez az év is olyan volt, mint a tavalyi.
Van egy járási mentőcsoportja a városnak, a Vidra Mentőcsoport, mely 2013-ban
alakult meg és 2014-ben nemzeti minősítő gyakorlatot hajtott végre. Tavaly két
bevetése is volt a Vidrának, egy eltűnt személyt kerestek valamint részlegesen
alkalmazták őket, mikor a hosszantartó esőzés miatt megtelt csapadékvíz elvezető
árkokat segítettek kitakarítani.
A Szarvasi kirendeltséghez tartozó másik két járásnak is van egy-egy mentőcsoportja.
A Szarvasi a Körös Kondor Mentőcsoport, a szeghalmi pedig a Sárrét Mentőcsoport.
Aktualitás most, hogy a Járási Mentőcsoportokon túl települési mentőcsoportokat is
meg
kell
alakítani
minden
településen.
Gyomaendrődön,
Szarvason,
Békésszentandráson már szervezik ezeket, melyek nem olyan nagyok, mint a járási
csoportok, kb. 10-12 fősek. A toborzás jelenleg is folyamatban van. A Vidra
Mentőcsoport is részt vett szeptember 26-án egy megyei együttműködési
gyakorlaton Szana-zugban, ahol különféle feladatokat hajtottak végre a megye
mentőcsoportjai közösen. Itt is remekül megállták a helyüket a Vidrások. Jövő évben
a szarvasi járás területén szerveznek hasonló gyakorlatot. A polgári védelmi
munkacsoportok logisztikai és műszaki egységeinek felkészítése a hetekben történik
meg. Mindig mozgásban vannak a közbiztonsági referensek is, illetve a
katasztrófavédelmi megbízottak. A katasztrófavédelmi megbízott a szarvasi hivatásos
tűzoltóparancsnok alárendeltségében végzi a feladatait, tehát ami Gyomaendrődön
történik, arról ő mindig tud, legyen szó tűzoltósági, iparbiztonsági vagy polgári
védelmi témáról.
Megköszönte a figyelmet.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a beszámoló kiegészítését és megadta a
szót Betkó József képviselőnek.
Betkó József bizottság elnök megkérdezte, hogy Gyomaendrődön összesen 10
légvédelmi sziréna van, melyből csak kettő működik. Általános dolog-e az, ami
Gyomaendrődön is van, vagy más településeken esetleg jobb a szirénák állapota. A
másik kérdése a tűzgyújtással kapcsolatos. Említette Parancsnok úr, hogy két esetben
alkalmaztak szankciót. Gyomaendrőd meghozta a helyi rendeletét, viszont a város
olyan sajátos helyzetben van, hogy több ezer külterületi kertje van, ebből több mint
ezer építménnyel is rendelkezik, melynek nagy része külterületen van és erre rendelet
nem vonatkozik. Ők is szeretnének jogkövetők, lenni, de nagyon bonyolult
adminisztráció, mire az engedélyt megkapják, hogy elégethessék a kerti hulladékokat.
Ezért kérdezte meg, hogy a két eset milyen komolyságú volt, hogy szankcionálni
kellett miatta.
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Bíró Zoltán parancsnok válaszolva elmondta, ezeket a szirénákat az 50-70-es évekből
örökölték, és sajnos mikor ők átvették már nem voltak jók. A működőképességüket
minden évben ellenőrizték eddig is, és ennek javítása önkormányzati feladat. Hasonló
arányokat említett a környező településeken lévő szirénák állapotával kapcsolatban is.
Elmondta, hogy van olyan kistelepülés, ahol egy sem működik, megyei szinten pedig
csak néhány működik kifogástalanul, leginkább azok, melyeket nemrég szereztek be.
Ők már kezdeményezték, hogy ne csak felülvizsgálják ezeket a szirénákat, hisz adott
esetben ezeknek feladatuk van. Forráshiány miatt eddig el lett vetve ezek javítása. A
működőképes szirénák sem biztos például, hogy érintésvédelmileg megfelelő
állapotúak. Igazából talán nincs is tökéletes állapotú. Az ellenőrzést, morgatópróbát
mindig az áramszolgáltató jelenlétében végzik.
Az égetéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez külterületeken nagy probléma. Az
országos tűzvédelmi szabályzat tiltja a tűzgyújtást a külterületen, engedélyhez
kötötten, 3000 Ft illeték ellenében engedi a szabályozás. A Vízügyi igazgatóságot
nem is említette, mert az egy külön szabályokhoz kötött. Ez így nem jó, tudják ők is.
Sokan végeztek külterületi zárt kertekben égetést bírság egyetlenegy esetben volt itt
Gyomaendrődön. Ez egy vitás ügy volt, hisz a kertben meggyújtották a gazt, csak a
szomszéd túl nagynak találta a tűzet, és kihívta a tűzoltóságot, akik el is oltották azt.
Nem súlyos bírságra került sor. A többi esetnél empatikusak, ami nem jó így, hisz az
lenne a jó, hogyha a jogszabály ezt egyértelműen rendezné. Nem feltétlen járt jól az
állampolgárok nagy része, hisz miben más egy külterületi zárt kertben való fa
lemetszett ágainak elégetése, mint egy belterületi fáé. Véleménye szerint azonban
megfelelően kezelik ezt, jogszabályi felhatalmazásuk azonban sajnos nincs.
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 szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
499/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben elvégzett
feladatairól szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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2.Napirendi pont
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Enyedi László osztályvezetőt a napirendi pont
ismertetésére.
Enyedi László osztályvezető elmondta, a testület május óta több fordulón keresztül
tárgyalta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Ezek
eredményeként a következő változtatásokat szeretnék elvégezni a rendeletben.
Mindenképp kötelező a magasabb jogszabályi változásokból adódó módosítások
átvezetése. Az üdülési célú építmények esetében a jelenlegi övezeti besorolás
maradna, a teljes alapterület szerinti sávos besorolás viszont megszűnne és
övezetenként egy-egy adómértékkel kerülnének az ingatlanok adóztatásra, mégpedig
a jelenlegi középső adósáv adómértékével. A vállalkozási célú építmények esetén a
jelenlegi 300 Ft /m2-es helyett 200 Ft/m2-re kerülne lecsökkentésre, viszont a
jelenleg adókötelezettség alól kivett helyiségek 100 Ft/m2 adómértékkel adóztatásra
kerülnének. A telekadó megszűnne és a belterületi telkek magánszemélyek
kommunális adója keretében kerülnének adóztatására oly módon, hogy 400 m2-es
alapterületig 2500 Ft/ éves adómértékkel, a 400 m2 feletti alapterületű telkek
esetében pedig 5000 Ft/ ingatlan/ éves adómértékkel. A magánszemélyek
kommunális adója esetében szintén megmaradna a jelenlegi övezeti besorolás.
Tulajdonképpen 3 nagy övezet van, az egyik a belterületi, az ez alól kivett illetve a
zártkerti övezet, ide tartozik Nagylapos illetve a Bánomkerti rész és Öregszőlő, illetve
a külterületi ingatlanok is övezetenként egy-egy adómértékkel kerülnek adóztatásra,
a belterületi ingatlanok esetében minden ingatlan egységesen 7100 Ft-tal, az
Öregszőlő, Nagylaposi részeken 5250 Ft-tal, a külterületi ingatlanoknál pedig
2500Ft/év adómértékkel. Idegenforgalmi adónál további mentességeket, mint amit a
törvény megenged a képviselő testület nem javasolt bevezetni. Azzal az indokkal,
hogy azoknál 1 Ft beszedett adóbevétel után az állam 1 Ft 55 fillér állami támogatást
nyújt az Önkormányzatnak. A bizottságok megtárgyalták a rendelettervezetet. A
bizottsági üléseket követően érkezett még a Békés Megyei Kormányhivataltól egy
törvényességi felhívás. A kormányhivatal a megye összes településére vonatkozóan
felülvizsgálta az önkormányzatok helyi adórendeleteit célvizsgálat keretében és
önkormányzatunkra 3 megállapítást tett. Az egyik a vállalkozók üzleti célt szolgáló
épületei után nem adhatunk további mentességeket, kedvezményeket, mint amit a
törvény előír, ezt a kormányhivatal is megállapította, melyet tárgyaltak is a rendelet
felülvizsgálata során és a javasolt rendelettervezet ezt a szabálytalanságot meg is
szünteti. A másik egy technikai és szövegezésbeli kérdés az építményadó és
magánszemélyek kommunális adója tekintetében ugyanis a törvény úgy fogalmaz,
hogy építményadó köteles minden lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény.
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A helyi rendeletben ezt olyan módon szűkítették le, hogy építményadó köteles
minden nem lakás céljára szolgáló építmény, kommunális adónál pedig kimondták,
hogy a lakás céljára szolgáló építmények adókötelesek. Technikailag ezt nem így kell
megoldani, mert ez így ellentétes a törvényi szabályozással, hanem mentességek
körébe kell azokat az ingatlanokat sorolni, melyeket nem azzal az adónemmel, vagy
egyáltalán nem akarnak adóztatni.
Például építményadónál mentessé kell tenniük a lakás céljára szolgáló ingatlanokat. A
Kormányhivatal észrevételeiben foglaltakat november 27-ig mindenképp meg kell
szűntetniük, hisz erről jelentést is kell adniuk a hivatal részére. Amennyiben a jelenlegi
adórendelet nem kerül elfogadásra az előterjesztés szerint akkor egy újabb
rendelettervezetet kell előterjeszteni november 27-ig, hogy a felhívásban foglaltaknak
eleget tegyenek. A tervezett rendeletmódosítás a következő hatást gyakorolná az
adóbevételekre, mintegy 3,5 millió Ft-tal csökkenne a jelenlegi bevételekhez képest a
jövő évi adóbevétel. Ezt azonban kompenzálni lehetne az ellenőrzési tevékenységgel,
mellyel egyszerűbbé is válna a rendeletünk. A jelenleg adózatlan ingatlanok
bevonásával az adókötelezettség alá ez a bevételkiesés megszűntethető vagy
legalábbis jelentősen csökkentethető lenne. Két döntési javaslatot tartalmaz az
előterjesztés, az első a kormányhivatal észrevételeinek elfogadására vagy el nem
fogadására vonatkozik, a másik pedig a rendelettervezet szövegét tartalmazza.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az adórendelet-tervezetnek van nagyon jó
oldala is, például, hogy a telekadó megszűnik és kommunális adóként történő
adóztatása lesz, mellyel lehet, hogy nem ért majd egyet az az 53 ember, akinek
minimális mértékben növekszik a terhe. Az építményadó az üdülési célú
építményeknél az adózók több mint 50%-ának nem túl nagymértékben, de növekszik
majd az adója ugyanígy nem fog örülni az új adórendeletnek a magánszemélyek
kommunális adóját fizető 1400 ember, akinek szintén növekedni fog az adója. Nem
sikerült elérniük sajnos azt, amit ő javasolt, vagyis, hogy minden család zsebében
maradjon otthon az adóból néhány ezer forint. Véleménye szerint, ami nagyon jól
sikerült az adórendelet tervezetbe, az a telekadó megszüntetése.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a rendelet-tervezet 4. §
(3) bekezdésénél „ az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén”
az adó mértéke ne 200 Ft/m2/év legyen, hanem 100 Ft/m2/év. Itt ugyanis megint a
színvonalát, igényességét adóztatnák egy vállalkozásnak. Itt 200 Ft/m2/év kell adózni
az illemhely, az étkező, a tusoló és az öltöző után. Véleménye szerint, ha ezt meg kell
lépniük, akkor legyen egységes az egész, és legyen 100 Ft/m2/év.
Toldi Balázs polgármester a módosító indítvány megszavaztatása előtt elmondta,
hogy ezzel a díjtétellel már korábban is foglalkoztak a bizottsági üléseken, melyek
alkalmával 6-7 alternatívát is tárgyaltak. Ez konszenzusos eredménye volt a 200
Ft/m2/év. Ezt minden évben felül tudják vizsgálni, és tudják finomítani, ha ezt látják
szükségesnek.
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Felkérte a képviselőket szavazzanak a képviselő úr módosító javaslatáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 3 igen, 2 nem, 6 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
500/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja Poharelec László képviselő módosító javaslatát, amely
szerint a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet 4.§ (3) bekezdésében szereplő
építmények esetén az adó mértéke 100 Ft/m2/év legyen.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a Békés Megyei Kormányhivatal
adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
501/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal BE/02/694-1/2015.
ügyiratszámú, a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat. A
törvényességi felhívásban foglaltaknak 2015. november 27-ig, 2016.
január 1-jén hatályba lépő önkormányzati rendelet megalkotásával
eleget tesz.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatalt értesítse a felhívás alapján tett intézkedésről a
Képviselő testület döntését követő 3 napon belül, de legkésőbb a
törvényességi felhívásban meghatározott határidő leteltéig.
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Határidő: 2015. november 27.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak az adórendelet tervezet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Mentes a helyi adók közül az építményadó és a magánszemélyek kommunális
adójának megfizetése alól az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző
tagja és a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltó. A mentesítést, az adott év január
1-jei személyi állományi létszámnak megfelelően, az önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka átiratban kezdeményezi minden év január 15-ig.”
2. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § E rendelet alkalmazásában kiépített út: Az az út, amely az utak építésének,
forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló jogszabály
szerint nem minősül földútnak.”
3. § Az Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény.
(2) Mentes az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény,
b) a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt nem üzleti
célra használják,
c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti
joga miatt a lakás után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll
fenn."
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4. § Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az építményadó mértéke:
(1) Üdülés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1. melléklete
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m2/év,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2/év,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2/év,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2/év.
(2) Raktározásra, tárolásra szolgáló építmények esetén 100 Ft/m2/év.
(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 200 Ft/m2/év.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.
7. § Az Ör. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Mentes az adó alól:
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
b) a külterületen lévő telek,
c) az az adóalany, aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az
adóköteles lakásban egyedül lakik, és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét. Az adómentességre való jogosultságot minden
adóévben, az adóév január 15. napjáig kell kérelmezni és igazolni,
d) az az adóalany, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) által kiírt „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat
keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. A mentesség a rákötés évét
követő évtől kezdve öt adóéven át illeti meg az adóalanyt. A mentességet az
Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által
kiadott igazolás alapján hivatalból kell biztosítani.
(2) Adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles ingatlan előtt
megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul. A kedvezmény a
műszaki átadást követő évtől kezdve négy adóéven át érvényesíthető a hozzájárulás
összegével, legfeljebb azonban a fizetendő adó összegével azonos mértékben. A
kedvezményt az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó
szervezeti egysége által kiadott igazolása alapján hivatalból kell biztosítani.
(3) Abban az esetben, ha az adóalanynak az (1) bekezdés d) pontja szerinti
adómentesség érvényesítési időtartamán belül a (2) bekezdés szerinti
adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy az adókedvezményt az
adómentesség időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
(4) Ha az adóköteles ingatlan tulajdonjogában az adómentesség vagy az
adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás következik be, akkor az
adómentesség, adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg.”
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8. § Az Ör. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
(1) Lakásonként, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogonként
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el és nem tartozik a 3. melléklet
hatálya alá 7.100 Ft/év,
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el 5.250 Ft/év,
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá 2.500 Ft/év.
(2) Telkenként
a) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t nem haladja
meg 2.500 Ft/év,
b) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t meghaladja
5.000 Ft/év.”
9. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
10. § Az Ör. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. §-ában meghatározott magánszemélyt.”
11. § Az Ör. 20. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Adóköteles a Htv. 35. §-ában meghatározott tevékenység.”
12. § Az Ör. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke
naptári naponként 5.000 Ft.”
13. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
„n) 53200125-11098656 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.”
14. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § b) pontja, a 3. § (2) bekezdése, a 4. TELEKADÓ alcíme, a
14. §-a, a 22. § l) pontjának „,és” szövegrésze, a 22. § m) pontjának „vezet”
szövegrésze és a 2. melléklete.
Gyomaendrőd, 2015. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
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Gyomaendrőd, 2015. október 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez]
Üdülési célú építmények övezeti besorolása
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Dobó István utca (1520-1550 hrsz.),
- Fűzfás-zug belterületi része (3215 - 3402 hrsz.),
- Hantoskerti út (880 - 908 hrsz.),
- Kőrös sor 1302/1 - 1302/32 hrsz.),
- Németzugi sor,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.),
- Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep (1173/1 - 1173/13 hrsz., 1249 - 1288 hrsz., 1300/3 1300/27 hrsz.).
B.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték van és
a zug, vagy zug-rész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül
csatlakozik:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz., 15061/27 - 15061/28 hrsz. és 15061/35
- 15061/37 hrsz.)
- Kecsegés-zug belső (15101 - 15184 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16004 - 16067 hrsz.)
- Kecskés-zug (15057/1 - 15057/7 hrsz.)
- Pap-zug külső (15056/1 - 15056/18 hrsz.)
- Simai-zug (15403 - 15466 hrsz.)
- Sirató-zug külső (14960 - 14998 hrsz.)
- Soczó-zug belső (9401 - 9489 hrsz.)
- Soczó-zug külső (15259 - 15272 hrsz. és 15202 - 15257 hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy elektromos vezeték
van, vagy a zug, vagy zug-rész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül
csatlakozik:
- Bogárzó-zug, (15764 - 15952 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Bónom-zug belső (8801 - 9041 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Görbefok-zug (15702 -15761 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecsegés-zug külső (16093 - 16147 hrsz.), (elektromos vezeték)
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- Kecskés-zug (15057/8 - 15057/34 hrsz.), (kiépített út)
- Kecskés-zug (15061/2 - 15061/26 hrsz., 15061/29 - 15061/34 hrsz. és 15061/38 15061/43 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kis-zug (15339 - 15352 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug belső (15055/1 - 15055/38 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43 hrsz. és 15056/27 - 15056/49 hrsz.), (elektromos
vezeték)
- Peres-zug (15051/4 - 15051/42 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Rév-zug (15274 - 15317 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug külső (0810/2 hrsz. és 14901 - 14955 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16601 - 16671, 16701 - 16781 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (7701/1 - 7701/9 és 15319 - 15337. hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug belső (14201 - 14203/34 hrsz., 14204 - 14218 hrsz. és 16202 - 16272
hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug külső (16302 - 16366 hrsz.), (elektromos vezeték)
D.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték nincs
és a zug, vagy zug-rész útja nem kiépített út, és kiépített úthoz közvetlenül nem
is csatlakozik:
- Harcsás-zug (9101 - 9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16070 - 16091 hrsz.)
2. melléklet a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez]
A lakás és a lakásbérleti jog utáni magánszemélyek kommunális adója
szempontjából összetartozó településrészek
Bánomkerti térség utcái
- Bánomkerti út
- Losonczi István utca
- Tokai Ferenc utca
- Toldi Miklós utca
Nagylapos utcái
- Csejti utca
- Mester utca
- Simai utca
- Tóth Árpád utca
- Varjasi utca
- Vasútsor utca
Öregszőlő utcái
- Álmosdomb utca
- Bacsalaposi út
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- Diófa utca
- Határ út
- Iskola utca
- Kis utca
- Kondorosi út
- Kör utca
- Páskumi út
- Polyákhalmi út
- Szarvasi út
- Szőlőskert utca
- Ugari út
3.Napirendi pont
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
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 szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására azért kerül sor, mert célszerű
két ponton változtatni rajta. Szükségesnek tartják, hogy a szociális tűzifa mellett más
szilárd tüzelőanyag formájában is támogassák a fűtési időszakban az arra
rászorulókat. A másik ponton azért lenne változás a rendeletben, mert az
önkormányzat szeretne támogatást biztosítani azoknak a családoknak, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket nevelnek. A
támogatási forma a természetben nyújtható támogatások körét bővítené. Erre már
volt példa az elmúlt időszakban, és ezeket a változtatásokat célszerű lenne az
önkormányzati rendeletben is jelezni.
A bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja a képviselő- testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet tervezetről. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: ÖR.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd
tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkezik
az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.”
2. § Az ÖR. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott támogatásként is
adható
a) részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában,
b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,
c) az intézményi térítési díj közvetlen megfizetésével.
(2)
Az
Önkormányzat
természetben
nyújtott
támogatásként
tartós
élelmiszercsomagot biztosíthat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeket nevelő családok részére.”
3. § Ez a rendelet 2015. november 15. napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. október 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
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4.Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatási szerződés megkötése
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 bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére az
önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel áll
szerződéses viszonyban.
A Képviselő-testület 417/2015. (VIII. 27.) számú döntésével határozott arról, hogy a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
elvégzését a – több önkormányzat tulajdonában lévő – Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
hatáskörébe utalja, amennyiben a Társaság rendelkezik a tevékenység elvégzéséhez
szükséges feltételekkel. A feladat elvégzéshez szükséges feltételek rendelkezésre
állnak, így az új közszolgáltatási szerződés megkötésének akadálya nincs.
A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatok
elfogadását azzal az eltéréssel, hogy a jelenlegi szerződés felmondásának és az új
szerződés hatályba lépésének időpontja 2015. szeptember 1. legyen.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy mindhárom bizottság jóváhagyta az
elhangzott időpontot és egyetértettek vele. A tervezetben már ez az időpont szerepel.
További kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak az első döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
502/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
417/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. döntése alapján a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-vel kötött szerződést, a szerződés IX. 1. c) pontja szerint közös
megegyezés alapján 2015. augusztus 31. hatállyal megszünteti.
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Határidő: 2015. november 6.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak az új közszolgálati szerződés
megkötéséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
503/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 1.
hatállyal, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZZEL KAPCSOLATOS
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
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Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban:
Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a
felek közötti kapcsolatok szabályozásáról hatályos jogszabályoknak megfelelően
gondoskodjon.
Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának feladat-ellátási
körébe tartozik, a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó vízgazdálkodási
közszolgáltatás szervezése és fenntartása.
I. Preambulum
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 417/2015. (VIII. 27.)
Gye. Kt. határozattal döntött arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést
kíván kötni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján jelen szerződés nem
tartozik a Kbt. hatálya alá.
II. A szerződés tárgya
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény
(továbbiakban Vgtv.) IX/A. fejezet 44/C paragrafusának (2) bekezdése szerint az
Önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a
közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a
Közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait,
amelyen belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az
ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet, továbbá a közszolgáltatás ellátásának
rendjét, módját és időtartamát, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel
összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó
szerződés egyes tartalmi elemeit, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, az
ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a
szolgáltatás ingyenességének eseteit, az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és
a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a közszolgáltatással
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összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos
rendeletében előírtak szerint lássa el a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos közfeladatokat. A
Közszolgáltató a szennyvíz begyűjtési tevékenységét az önkormányzati rendelet
alapján, az egyes ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére
végzi.
III. A szerződés időbeli hatálya
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2015. év szeptember hó 01. napján –
Képviselő-testületi jóváhagyást követően – lép hatályba és 2025. év szeptember hó
01. napjáig tart.
IV. A szerződés területi hatálya
Jelen szerződés hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területére.
V. Pénzügyi megállapodások
1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás
igénybevételének fogyasztói díjtételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletében határozza meg.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás díjtételeit meghatározó
önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a Közszolgáltató költségelemzés
alapján díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a Közszolgáltató javaslata alapján a
jegyző terjeszti elő évente november 30-ig.
3. A díjkalkuláció alapján díjat csökkenteni kell legalább a közszolgáltatás ellátásához
biztosított költségvetési támogatással. A kalkulált díj és a közszolgáltatás
igénybevételének díjának különbözetét az Önkormányzat számla ellenében megtéríti
a közszolgáltató felé.
VI. A szolgáltatás szabályai
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz
begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet (továbbiakban:
szippantás) az azt igénylők előzetes jelzés (telefonon, írásban, szóban) alapján tehetik
meg, és a Közszolgáltató a szippantást három munkanapon belül elvégzi.
2. Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása az önkormányzat tulajdonában és a
Alföldvíz Zrt. Üzemeltetésében lévő Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepre (Hrsz.:
02238/3)történik.
3. Önkormányzati, közületi megrendelés esetén a megrendelő intézmények, cégek
vezetői aláírásukkal igazolják a szippantás teljesítését, ami az aktuális hó utolsó napját
követő munkanapon kerül kiszámlázásra.
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4. Lakossági megrendelés esetén díjfizetés a szippantást követően azonnal
megtörténik készpénzfizetési számla ellenében.
5. Igazolt díjhátralék esetén kiegyenlítésére vonatkozó eljárás rend a Vgtv. 44/E. §-ban
előírtak szerint történik.
VII. Közszolgáltató kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei a következők:
a) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) A közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben és a vízgazdálkodási
tevékenységre irányadó jogszabályokban foglaltak szerint végzi, meghatározott
rendszerben és gyakorisággal;
c) Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
járművet, gépet, eszközt, valamint a szükséges képzettségű és létszámú szakembert;
d) A közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat elvégzi;
e) Tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő
következményekért a polgári jogi szabályai szerint felel;
f) Megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat;
g) A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke alkalmazásának
tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének legalább évente
egyszer – legkésőbb tárgyév november 31-ig – tájékoztatja; és adatokkal
alátámasztva készíti el javaslatát az új közszolgáltatási díjra;
h) Az Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatja a szolgáltatás végzésével
összefüggő valamennyi lényeges körülményről;
i) Biztosítja a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötését és
érvényességének fenntartását;
j) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési
önkormányzatnak benyújtani.
k) Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos –
ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az
ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások,
panaszok kezelése során betartja a hatályos – különösen a fogyasztóvédelmi –
jogszabályi rendelkezéseket.
VIII. Önkormányzat kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra,
hogy:
a) A Közszolgáltató számára szükséges információkat rendszeresen biztosítja;
b) A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti;
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c) A szerződés hatálya alatt harmadik személlyel a szerződés tárgyában
meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, kivéve, ha a
Közszolgáltató súlyos mulasztásából eredően a szippantás másképp nem oldható
meg;
d) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának megállapítására irányuló
kezdeményezését megtárgyalja, a díj kialakításában együttműködik, és azt
rendeletében évente megállapítja;
e) Gondoskodik a lakosság, ill. az érintettek folyamatos tájékoztatásáról, ennek során
együttműködik a Közszolgáltatóval.
f) Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat
haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé.
Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről
Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
IX. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele:
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett
közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb
közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
b) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel,
mintha saját maga teljesített volna.
X. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik:
a) A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
b) Felmondással;
c) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat
előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen
megállapítja;
b) a Közszolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsérti.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak
kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
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4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap. A felmondást a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével lehet foganatosítani.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni, és az
abban foglalt kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni.
XI. A szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal írásban módosíthatja a
közszolgáltatási szerződést.
XII. Egyéb rendelkezések
1. Felek jelen szerződést folyamatos közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és
az esetleges jogvitáikat lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg
rendezni.
2. Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták
rendezésére kikötik Szarvas Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó
egyéb hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint kell eljárni.
4. Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megfelelőt,
igazoltan képviselőjük útján oldalanként kézjegyükkel ellátva helybenhagyólag írják
alá.
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2015. ……………………………………..
Önkormányzat képviseletében:

Közszolgáltató képviseletében:

…………………………………
Toldi Balázs
polgármester

…………………………………
Fekete József
ügyvezető

Ellen jegyzi:
…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző
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Határidő: 2015. november 6.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselőket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2)-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati
rendeletet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Gyomaendrőd, 2015. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. október 30.
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Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 19/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 13794602-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 007188
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
5.Napirendi pont
Köztemetők üzemeltetésének átszervezése
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 bizottsági elnök elmondta, 2017. évtől, amennyiben az
önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak finanszírozási rendje és módja
nem változik, úgy jogosultak leszünk a köztemetők fenntartásához kapcsolódó állami
támogatásra is, mely Gyomaendrőd esetében 13,4 millió Ft.
Ennek feltétele, hogy a gyakorlati feladat ellátás jogi alapjaként szükséges módosítani
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati
rendeletet. Határozatot kell hozni a gazdasági társaság utasításáról a kötelező
közfeladat ellátásra és szerződést kell kötni a kötelező kegyeleti közszolgáltatási
feladat ellátására.
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.
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Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„5. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az
Önkormányzat köztemetőinek üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény
alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek egyedüli tagja, és
amely felett - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy
ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű
feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a
gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető
befolyásolására az egyéb jogszabályi feltételek fennállására figyelemmel. Az
üzemeltető megnevezését és azonosító adatait a 2. függelék tartalmazza.”
2. § Az Ör. 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § A köztemetőben a sírhelynyitással és sírásással kapcsolatos feladatok
kizárólag az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével végezhetők el, melynek
díját az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. november 2-án lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. §-a és 4. §-a.
Gyomaendrőd, 2015. október
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Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. október 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 20/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez]
Köztemető fenntartási és üzemeltetési díjtételek
A
1
Temető fenntartási hozzájárulás
2
Egyéb temető-üzemeltetési
szolgáltatások díja
3
Ravatalozó bérlet
4
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
5
Sírásás (egyszemélyes normál)
6
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
7
Sírásás (gyermek sírhely)
8
Sírásás (urna sírhely)
9
Ügyintézés
10
Sírhelyek árai
11
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
12
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
13
Egyszemélyes mélyített 25 évre
14
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
15
Gyermeksírhely 25 évre
16
Urnafülke 15 évre
17
Urnasírhely 15 évre
18
Egyszemélyes sírbolt 60 évre
19
Kétszemélyes sírbolt 60 évre
20
Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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B
2.505,- Ft

19.381,- Ft
2.735,- Ft
11.629,- Ft
17.101,- Ft
4.788,- Ft
4.788,- Ft
2.000,-Ft
14.422,- Ft
28.845,- Ft
19.038,- Ft
38.077,- Ft
9.919,- Ft
42.750,- Ft
42.750,- Ft
71.838,- Ft
103.766,- Ft
143.676,- Ft

Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a kegyeleti közszolgálati
szerződésről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos
tulajdonában álló Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása; továbbá a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelező
önkormányzati feladatot és e törvény köztemető fenntartására és üzemeltetésére
előírt kötelezettségeket lássa el.
2) Az Önkormányzat a feladat ellátására a 2015-ös költségvetési évben 700.000 Ft-os,
azaz hétszázezer forintos támogatási keretet biztosít a 2014. évi szabad maradványa
terhére.
3) Utasítja a Polgármestert, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel a következő
tartalmú Kegyeleti közszolgáltatási szerződést kösse meg:
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04),
képviseli: Toldi Balázs polgármester, (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2., cégjegyzékszám:
04-09-001752, adószám: 10665387-2-04) képviseli: Fekete József ügyvezető
(továbbiakban: Társaság) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés tárgya:
1.1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott köztemető fenntartási feladatokra figyelemmel az önkormányzati
köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására a
Társaság jogelődjével kegyeleti közszolgáltatást kötött és ennek keretében átadta a
feladat ellátásához szükséges építményeket, közműveket, tárgyi és infrastukturális
létesítményeket, berendezéseket és felszerelési tárgyakat.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása; továbbá
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében
foglalt kötelező önkormányzati feladatok és e törvény köztemető fenntartására és
üzemeltetésére előírt kötelezettségek teljesítése céljából a Gyomaszolg Ipari Park Kftvel az alábbi kegyeleti közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) köti az
együttműködés részletes szabályozása érdekében.
1.2 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 9. § (1) bekezdés ka) pontjában foglalt
rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles ügyletkötésnek.
2. A Szerződés időtartama:
Szerződő felek a jelen szerződést 2 hónap időtartamra kötik meg.
3. A Társaság feladatainak meghatározása:
3.1 A Társaság a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha
346 m2 területű, valamint az 5168/7 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 5906 m2 területű,
köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése körében, a jelen
szerződésben foglaltak szerint megállapított, a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges, Önkormányzat által nyújtott forrásokból, az üzleti tervében meghatározott
kereteken belül az alábbi feladatok ellátását végzi:
1. építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastukturális létesítmények,
közcélú zöldterületek karbantartása, gondozása,
2. temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok
lebonyolítása,
3. ravatalozó takarítása,
4. ravatalozó nyitása, zárása,
5. sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
6. elhunytak hűtése,
7. sírnyitás és sírásás
8. utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2 A Társaság a Szerződés mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és
pénzkezelési szabályzat szerint, a következő feladatokat végzi az Önkormányzat
megbízásából:
1. kifizeti a ravatalozóval kapcsolatos közüzemi díjakat és tovább számlázza az
Önkormányzat részére,
2. Beszedi az a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében részletezett, üzemeltetéshez
kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az
Önkormányzat felé
4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei:

1044

4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott korábbi
szerződéssel üzemeltetésre átadta a köztemetői épületeket és berendezéseket a 3.
pont szerinti tevékenység eredményes teljesítése érdekében.
4.2. A Társaságnak nyújtott támogatás:
Az Önkormányzat a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati
vagyon karbantartására, illetve állagvédelmére, valamint a 3. pontban rögzített
szakmai feladatok ellátására pénzeszközt ad át, melynek mértékét a Felek minden év
költségvetésében határozzák meg a Társaság előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes
üzleti tervet az Önkormányzat felhívása alapján a Társaságnak megelőző év
november hónapjában el kell készítenie, első alkalommal 2016. január 20-ig.
A támogatás havi részletekben kerül kifizetésre a Társaság által elkészített, s az
Önkormányzat által elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában
az előző évi támogatás 1/12 – 1/12 része kerül havonta tárgyhó 10. napjáig kiutalásra.
A közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a
közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek
különbségét.
4.3. A Társaság éves üzleti terve elfogadásának részeként az Önkormányzat külön
dönt a Társaság kereskedelmi kegyeleti szolgáltatásként nyújtott tevékenysége során
alkalmazandó ár- és díjtételekről, mely bevétel a Társaságot illeti meg.
5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
Az Önkormányzat a Társaságot megbízza a jelen szerződésben rögzített feladatok
ellátásával, a Társaság pedig azt elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek
tekintetében:
5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján jogosult az 4.1. pontban meghatározott
önkormányzati vagyon birtoklására, használatára, figyelemmel arra, hogy ezen jogok
gyakorlása felek által korábban a jelen szerződés 1 pontjában meghatározott
szerződés alapján is megillette.
5.2. A Társaság a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének
megfelelően használhatja. A Társaság felelős minden olyan kárért, amely a
rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
5.3. A Társaság köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával
biztosítani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei az Önkormányzatot terhelik.
Ennek keretében a Társaságnak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
a) kezdeményezi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását,
gondoskodik az ingatlan megbízható üzemeltetéséről, a víz-, az energia és
egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek
takarításáról (ide értve a napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az
energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok ellátásának
biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
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b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a
közterheket, valamint a szerződés időtartama alatt keletkezett, másra át nem
hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Társaság köteles az Önkormányzatot
tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
5.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet
védelme érdekében és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb
esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági, szakhatósági és műszaki
előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Társaság az átadott vagyon használata során köteles a
jelen szerződésben reá háruló kötelezettségeket megtartani.
5.5. A Társaság köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási
kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész
állapotáért.
5.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a
tárgyévben hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az
önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai szerint. A Társaság az önkormányzati
vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen
tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció
összegét, az azokban bekövetkezett változásokat
5.7. A Társaság köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %os mértéket meghaladó csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul
ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat
beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb,
az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
5.8. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát
képező ingó- és ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és
személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezik.
5.9. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Társaság a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy
szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll
a veszély, hogy azokat a Társaság a szerződés lejártát követően nem tudja a
szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Társaság jelen szerződésben, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.
6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése:
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6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év
január hónapjában felülvizsgálják és a szerződés esetleges módosítására javaslatot
tesznek.
6.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a
tárgyévet megelőző év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év
április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
6.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Társaság temető üzemeltetési
tevékenységét valamint a Társaságot terhelő kötelezettségek rendszeres és
folyamatos betartását.
Ennek során az Önkormányzat jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a
Társaságtól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. § alapján.
7. A szerződés megszűnése:
7.1. A szerződés megszűnik:
a) rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől
számított 90 nap elteltével.
b) az 5.9. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással
7.2. A jelen szerződés megszűnésekor a Társaság köteles a használatba adott ingóés ingatlan vagyontárgyakat – a természetes elhasználódásra (amortizációra)
tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos
Önkormányzat részére visszaadni.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az
általa használt önkormányzati vagyonnal, átadás-átvételi eljárás útján.
8. Egyéb rendelkezések:
8.1. Jelen megállapodásra az Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
8.2. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező
tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2015. november 2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Képviseli: Fekete József
ügyvezető

Mellékletek:
1. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás
2. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata
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Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Helyi értékvédelem alá helyezés
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 Körösmenti Vadásztársaság a
főépítészhez benyújtott kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amelyben
kezdeményezte a külterületen található „Bethlen kúria” helyi egyedi értékvédelem alá
helyezését. Erről a képviselő-testületnek kell dönteni. A kérelmező összeállította a
dokumentációt, melyben szakmai indoklás is található és várostörténeti és építészeti
szempontból is érdemessé teszi ezt az épületet a helyi egyedi védelem alá
helyezéssel.
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. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet és az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXV. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
1. melléklete kiegészül az 1. melléklettel.
2. § Az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete kiegészül a 2. melléklettel.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. október hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. október 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. mellékelt a 21/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelethez]
Helyi védettség alatt álló épületek
„26. Bethlen kúria – hrsz: 01468/4”
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2. mellékelt a 21/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a z 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez]
Helyi védettség alatt álló egyedi értékek
„43. Bethlen kúria – hrsz: 01468/4”
7.Napirendi pont
Gyomaendrőd Településrendezési eszközök 4. és 5. módosítása véleményezési
szakaszának lezárása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, a Gyomaendrőd Településrendezési
eszközök 4. és 5. számú módosítása véleményezési szakaszának lezárásához érkezett.
A véleményezési szakasz képviselő-testületi döntéssel, határozattal zárható le.
A véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket, valamint az azokra adott
válaszokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Az eltérő vélemények egyeztetésére 2015. október 14-én került sor. Az észrevételekre
adott válaszok elfogadásra kerültek, így eltérő vélemény nem maradt, a
véleményezési szakasz lezárható.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Kmetykó János a városi főépítész elmondta, a 314/2012 (XI. 8.) számú
Kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy az egyeztetésről készült
jegyzőkönyvet ismertetni kell a képviselő-testülettel. Az előterjesztés időpontjában a
jegyzőkönyv még nem készült el, és a megyei főépítész nem vett részt az
egyeztetésen. Véleményét írásban küldte meg és az 23-án érkezett. Két témát
említene, mely vitát váltott ki a kormányhivatal és az önkormányzat között. Az egyik a
mezőgazdasági terület felhasználásokkal kapcsolatos kérdés, melyet az 4-es számú
módosítás tartalmaz. A mezőgazdasági szántó területből mezőgazdasági üzemi
terület lesz, ez az országos és megyei területrendezési terv szerint kiváló termőhely
adottságú termelőterületnek minősült, illetve csak a megyei szerint, mert az országos
ezt 2014-ben módosította. Ennek kapcsán a két hatóság (a kormányhivatal építési
osztályáé és a megyei főépítész) álláspontja nem egyezett. Ezt tisztázták az
egyeztetésen, mely álláspontot a kormányhivatal elfogadott. A másik generális kérdés
az volt, hogy a Lábas utcai, Hídfő utcai és a Bajcsy utcai módosítások lakóterületbe
ékelődő nem lakó funkciójú területek és ez az országos településrendezési
követelmények szerint megengedőbb szabályozás és ehhez a kormányhivatal építési
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osztálya nem járul hozzá. Tudvalevő, hogy ezek a gazdasági telephelyek nem most
kerültek oda kijelölésre és a vonatkozó rendeletek azt mondják, hogy az eltérő jogi
státuszú terület-felhasználási egységeket eltérő övezeti besorolásba kell sorolni, vagy
azokat, amelyeket a település arra a célra kijelöl. Amikor ezek a telephelyek működési
engedélyt kaptak, ezzel automatikusan kijelölte a település ezeket erre a funkcióra. Az
egy másik dolog, hogy a terület- felhasználási egység terjedelmére vonatkozóan
semmilyen jogszabály nincs, az egyeztetésen a kormányhivatal részére több ilyen
alkalmazást mutattak, akik ezt el is fogadták. Eltérő vélemény nem maradt a felek
között. Kötelességének érezte a megyei főépítész véleményét ismertetni, ő ugyanis
nem vett részt a tárgyaláson, álláspontját e-mailben közölte.
Van egy olyan kötelezettsége az önkormányzatnak, illetve a településrendezési terv
készítőjének ezek készítésekor, hogy az országos településrendezési tervekben
meghatározott területrendezési kategóriák szerinti mezőgazdasági kategóriába
tartozó övezetek területnagyságát ki kell mutatni minden változáskor, és ez 85 % alá
nem mehet. Ezt a kimutatást nem tartalmazta az ő általa készített terv, ezt pótolták. A
megyei főépítész elfogadó nyilatkozata is megérkezett, így most már eltérő vélemény
nem maradt fent, és jogszerűen lezárható a véleményezési szakasz.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte, hogy
van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A napirendi pontokról történő szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál
jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete hozzájárul a 216/2015 (IV.
30.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 4.sz. módosítás partnerségi
egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak
szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete megismerte a város
Településrendezési Eszközére vonatkozó 4.sz. módosítás terveit. A
tervezett
módosítással
kapcsolatban
a
településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott, előzetes tájékoztatási szakaszra és véleményezésre
biztosított határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az
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államigazgatási szervek részéről érkezett észrevételeket megismerte,
az észrevételek egyeztetésének eredményét tudomásul vette, azokat
elfogadja. A fentiek alapján Gyomaendrőd város Képviselő Testülete a
Településrendezési
Eszközök
4.sz.
módosítására
vonatkozó
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak az 5. számú módosításról a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
506/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete hozzájárul a 216/2015 (IV.
30.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 5. sz. módosítás partnerségi
egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak
szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete megismerte a város
Településrendezési Eszközére vonatkozó 5.sz. módosítás terveit. A
tervezett
módosítással
kapcsolatban
a
településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott véleményezésre biztosított határidőn belül a
partnerségi egyeztetésbe bevontak és az államigazgatási szervek
részéről érkezett észrevételeket megismerte, az észrevételek
egyeztetésének eredményét tudomásul vette, azokat elfogadja. A
fentiek alapján Gyomaendrőd város Képviselő Testülete a
Településrendezési
Eszközök
5.sz.
módosítására
vonatkozó
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
1.számú fogorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése dr. Kerekes Attila
fogorvossal
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 dr. Kerekes Attila írásban
arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy meg kívánja vásárolni dr. Valach Béla
fogorvos praxis jogát és az 1. számú fogorvosi körzetben fogorvosi alapellátási
tevékenységet kíván folytatni.
Dr. Kerekes Attila az 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatt, jelenleg dr. Török Anna
fogorvos által használt fogorvosi rendelőben látja el majd tevékenységét. A két
fogorvos váltva, a rendelési időket egymáshoz igazítva használja majd a rendelőt.
Az Önkormányzatnak döntést kell hoznia a fogorvossal kötendő előszerződésről,
illetve, hogy a praxisengedély kiadása után az önkormányzat feladat ellátási
szerződést kíván kötni dr. Kerekes Attilával.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy időközben megérkezett a
dr. Tóth Erzsébet járási tisztiorvostól a véleményezés, melyben megállapította, hogy a
vevő jogosult fogorvosi tevékenységet folytatni és nincsenek kizáró okai a praxisjog
megszerzésének.
Köszöntötte dr. Kerekes Attila fogorvost, és felkérte, röviden mutatkozzon be.
Dr. Kerekes Attila fogorvos elmondta, hogy Békéscsabán született, és szeretné
Gyomaendrőd Város 1. számú fogorvosi körzetének ellátását végezni, ahol eddig dr.
Valach Béla doktor úr praktizált. Bízik benne, hogy megkapja a bizalmat és hosszú
távú együttműködés jön majd létre közte és a város között. Igyekszik lelkiismeretesen
és legjobb tudása szerint végezni munkáját, és bízik benne, hogy a város polgárai is
érzékelni fogják ezt majd.
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 szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
507/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászda Fogorvosi
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 17.,
cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-1-04, képviselő, személyes
közreműködő: dr. Kerekes Attila fogorvos) a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének ismeretében az 1. számú fogorvosi
praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal, valamint ezzel
egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az előszerződés megkötésére.
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.,
képviseli Toldi Balázs polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600
Békéscsaba, Erdélyi sor 17., cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-104, képviselő, személyes közreműködő: dr. Kerekes Attila fogorvos) - a továbbiakban:
egészségügyi szolgáltató - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 1. számú
fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási
szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos
Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő
naptól, 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban. Ptk.) 6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen
előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen
előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladatellátási szerződést kötni a Praxis fogorvosi feladatai ellátására, amennyiben az
egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja.
Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez
csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2015.
december 31. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
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6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a
feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés
megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a
Ptk. 6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt
feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2015. december 31. napjáig hatályos, de az
előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a
…./2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2015. ………………
…………………............................……
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Bt.
Dr. Kerekes Attila
fogorvos

…….………………………………..
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a feladat-ellátási
szerződés megkötéséről szóló döntési javaslatról.
A napirendi pontokról történő szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál
jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
508/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy az 1. számú fogorvosi
praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a
fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő
végzésére Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Bt.–vel (személyes
közreműködő: Dr. Kerekes Attila fogorvos) az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti
feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
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 bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület a 318/2015 (V.
28) Gye. Kt. határozatával döntött a közművelődési koncepció felülvizsgálatának
ütemtervéről. A koncepció felülvizsgálata során fogalmazódott meg a közművelődési
intézmények, közösségi színterek átalakításának, átszervezésének igénye. A képviselőtestület a közművelődési koncepcióban e feladatok ellátását két közművelődési
intézmény fenntartásával tervezi ellátni ide nem értve a könyvtári feladat-ellátást.
Az önkormányzat a közgyűjteményi feladatokat az endrődi településrészen új
intézmény alapításával, a gyomai településrészen a működő intézmény átalakításával
látná el.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az intézmény elnevezésének a Kállai
Ferenc Kulturális Központ megnevezést javasolta. Az intézmény megnevezése a
határozati javaslatok szövegén átvezetésre került.
A Bizottság az előterjesztés határozati javaslatok szerinti elfogadását javasolta a
Képviselő-testület számára.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, az ügyrendi bizottság az elnevezéseket a
bizottsági üléseken találta ki, vagy esetleg volt valamilyen lakossági felmérés.
Elsősorban a Szent Antal Népház elnevezése után érdeklődött. Miért pont Szent
Antal? Nem mindenki vallásos, nem mindenki katolikus, ezért kérte, hogy mondják el,
ki is volt Szent Antal, és mi indokolja Szent Antal Népháznak nevezni az endrődi
Népházat.

1056

Závogyán Magdolna az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért felelős helyettes
államtitkára levelében támogatja az új közművelődési intézmény megalapítását.
Tájékoztatták-e azonban államtitkár asszonyt arról, hogy nem újat alapítunk, hanem
egy meglévőt szedünk ketté. Itt jegyezte meg, hogy az előző ciklus képviselőtestülete arra törekedett, hogy 30 év után Gyoma és Endrőd Gyomaendrőddé váljon.
Jelen testület ezen célja, nem ugyanaz a cél. A gyomai lokálpatrióták többen vannak,
mint az endrődi lokálpatrióták, úgy látszik a lobbi erejük is nagyobb, de amit sajnál
az, hogy gyomaendrődi lokálpatrióták még mindig nem hallatják a hangjukat
Gyomaendrődön.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a kérdés első felére majd a következő
napirendnél válaszolna. Az, hogy ki mit lát abban, hogy egy kibővült
intézményrendszert hogyan alakít át egy képviselő- testület, az más kérdés. Láthatjuk
benne azt, hogy újra szét akarják szedni a két települést vagy azt, hogy egy új
kibővült intézményrendszert a lehető legjobb módon szeretnének üzemeltetni.
Mindenki azt lát benne, amit akar és érezheti az ellentéteket a két településrész
között. Biztos ez is valamilyen célra vezet majd, ettől függetlenül véleménye szerint ez
a közművelődési intézmény átalakítás nem azért történik, mert szeretnének Gyomáról
és Endrődről beszélni, hanem azért, hogy megpróbálják jobbá tenni az
intézményrendszert azért, hogy egy jobb Gyomaendrődről beszélhessenek. Ha ennek
az az ára, hogy két intézményt hozzanak létre, akkor kettőt kell létrehozni. Úgy
gondolja, hogy a könyvtár a legjobb példa arra, hogy centralizálhatnak és
beszélhetnek egy központról, csak nem biztos, hogy ez mindig és minden
szempontból jó. A könyvtárnak volt párezer látogatója az összevonás előtt, mely most
ötödére csökkent. Lehet hibázni, a hibákat be lehet ismerni, ez nagyobb dolog, mint
nem beismerni azokat. Ez akkor egy hibás döntés volt, reméli, hogy ezt meg tudják
majd fordítani. Nem arra törekednek, hogy kettéválasszák Gyomaendrődöt, hanem
arra, hogy egy jobbat hozzanak létre Gyomaendrődön. Vélemény erről nem volt az
előző testületi ülésen, érdekes, hogy most mégis megjelent. Az ügyrendi bizottság
elnökének megadta a lehetőséget, hogy a következő napirendnél válaszoljon a
képviselő úr másik kérdésére, hogy miért született ez a névválasztás. A bizottság 7
tagja egyébként ezt ítélte meg jónak, ezért választották.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:

1057

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
509/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (5500
Gyomaendrőd, Kossuth út 9.) megnevezését Kállai Ferenc Kulturális
Központ megnevezésre módosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az alapító okirat módosításairól kérte, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10i, 1 tart igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
510/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Okirat száma: VI.

/2015
Módosító okirat

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. május 28. napján kiadott, VI. 17799/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a alapján - ……./2015. (……….) Gye. Kt. határozattal – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 1. alcím 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.1. megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ”
2. Az alapító okirat 1. alcím 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Körös Látogatóközpont
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
2 Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
3 Szent László Kiállító és Rendezvénytér
5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
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3. Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 4. alcím 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76-78. §-ok alapján
közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.”
5. Az alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.2. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.”
6. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
2
gondozása
3 083030
Egyéb kiadói tevékenység
4 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
5 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
6
megóvása
7. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
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közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony
1

Jelen módosító okiratot 2016. február 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. október 29.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy végül szavazzanak a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
511/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Kállai Ferenc Kulturális
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2015
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kállai Ferenc
Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kállai Ferenc Kulturális Központ
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
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1 Körös Látogatóközpont
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
2 Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
3 Szent László Kiállító és Rendezvénytér
5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

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

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76-78. §-ok
alapján közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.2. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kállai Ferenc Kulturális Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
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4.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
2
gondozása
3 083030
Egyéb kiadói tevékenység
4 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
5 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
6
megóvása
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város
közigazgatási területe
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető
pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony

6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. március 26. napján kelt, VI.
1779-3/2015. számú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
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5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2015. október 29. napján kelt,
2016. február 1. napjától alkalmazandó VI.
/2015. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………………..
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására intézmény alapítása
(endrődi településrészen)
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 bizottsági elnök elmondta, mint már az előző napirendi
pontnál is említette, a város úgy döntött, hogy a közművelődési feladatokat a két
településrészen két intézménnyel látja el, az egyik a meglévő, a másik viszont egy új
intézmény, mely az endrődi részen alakul majd.
Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az
endrődi városrészen a Szent Antal Népház elnevezést. Az egyéb határozati
javaslatokat pedig elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy válaszoljon az ügyrendi bizottság elnöke a
felmerült kérdésre.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a gyomaendrődi
közművelődést egy kicsit felülvizsgálják és picit át is alakítják. Ennek a folyamatnak
minden képviselő részese volt, hisz, amikor kiírták az intézményvezetői pályázatot
júniusban, már akkor úgy döntött a képviselő- testület, hogy december 31-ig fogja
ezt a megbízást adni és pontosan azért, mert úgy gondolta a nagy többség, hogy
ennek az intézményrendszernek az átalakítása szükséges. Polgármester úr elmondta,
hogy lehet ezt többféleképpen értelmezni és azt gondolja, hogy mindenkinek, aki
ezekben az egyeztető tárgyalásokban, ezekben a folyamatokban részt vett a célja
közös, vagyis, hogy olyan működő intézményeket hozzanak létre, ami mindkét
városrész érdekeit jól szolgálja.
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Az egyeztető tárgyalások vége az volt, hogy született egy közművelődési koncepció,
ami az elkövetkezendő időszakban még mindig átalakításra szorul. Meg kell
tervezniük a jövő évi rendezvényeket. Ez egy hosszú folyamat, melynek egyik
eredménye, hogy ez a két intézmény talán létrejön, ezek alapító okiratairól szavaztak.
Mivel itt két különálló intézményről van szó, ezért két nevet kell adni. Persze ez nem
azt jelenti, hogy egymástól függetlenül működnek majd ezek, hisz mindenki
olvashatta, hogy egy programiroda fogja koordinálni ezeknek működését, illetve a
programok szervezését. Javaslatot tett arra, hogy üljenek össze, és a közeljövőben a
2016. évi rendezvényekről is dönthessenek a költségvetés elkészülte előtt. A
bizottsági ülésen volt szó arról, hogy milyen elnevezést adjanak ezeknek az
intézményeknek. Készült is egy előterjesztés, amiben segítséget nyújtott a jelenlegi
intézményvezető is. Ezen előterjesztésekben olvashatták, hogy milyen javaslat
érkezett az elnevezésre. Az ügyrendi bizottság hosszasan beszélgetett erről, a
bizottság hét tagja nyitott volt a felmerülő elképzelésekre, végül a többség e nevek
mellett döntött. Természetesen, ha van más javaslat, arról is lehet beszélni.
Intézményvezető úr biztosan szívesen elmondja, miért épp Szent Antal nevére esett a
választás, melyet a bizottságuk támogatott.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, az, hogy a város két részén lesz egy
intézménycsoport, azzal nincs baj, hisz például a fővárosban is van Budai és Pesti rész,
és vannak budai és pesti elnevezések. Ő mindig híve volt a mamutmentessé tételnek.
Ez a két intézmény külön fog dolgozni, a város vezetésével. Ezt ő támogatja. Az
elnevezés kérdését érdekes dolognak tartja, ő is beszélt olyanokkal, akik nem
támogatják a Szent Antal nevet, a bizottsági ülésen is ezért nem szavazta meg. Azóta
is kérdezősködött. Az, hogy a Kenyérsütőház Szent Antal, az rendben van, de nem
egyértelműen tartja jónak a Szent Antal Népház elnevezést. Elnézést kért, hogy
bizottsági ülésen nem mondta, de ő az Endrődi Népház nevet szavazná meg.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint ezekbe az intézményekbe nem a nevük,
hanem a programok miatt járnak. Biztos fontos egy alapító okiratnál, hogy hogyan
fogják hívni az intézményt, de ő még fontosabbnak tartja a belső tartalmat, hogy
milyen tartalommal tudják majd megtölteni ezeket az intézményeket. Talán inkább a
működésükre kellene majd nagyobb figyelmet fordítani. Természetesen nem zárkózik
el attól, hogy nagyon fontos az elnevezés is.
Dr. Szonda István intézményvezető reagálva elmondta, egy kicsit Szent Antal
védelmére kelne, bár nincs rászorulva. Azzal kezdte, hogy akkor miért Kállai. Egy
Katona József és egy Kállai Ferenc között is lehetne vitákat gerjeszteni, ki a nagyobb
személyiség, de ennek semmi értelmét nem látná. Legfontosabb az, hogy meg kell
vizsgálni, hogy az az intézmény struktúrájában hogyan fog felépülni, és azt is
figyelembe kell venni, hogy a pályázat kapcsán bázispont és központi része a
vallásturisztikának. Hogyan várunk ebben a térben ideérkező embereket, ha ez a
nevében nem jelenik meg.
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Az is biztos, hogy ez egy hagyományőrzés és nem a szent és a vallásos rész miatt,
hanem azért mert az ő személyiségének a kultusza az endrődi városrészen
kimutathatóan talán a legnagyobb. Ha azt nézzük, hogy mennyire köthető a
településrészhez, akkor elmondható, hogy ez teljes mértékben támogatható.
Elenyésző dolog, hogy ezen épületegyüttes megalakulásában szerepe volt ennek a
kultusznak. Az országosan egyedülálló Szent Antal Kenyérsütőház, kulturális
emlékünk abból az épületből, melyből most a szálláshely alakult ki. Eredetileg Szent
Antal háznak épült, ez volt a funkciója. Egy szociális jellegű intézmény volt, melyet az
egyház tartott fenn, és azt se feledjük el, hogy az endrődi népházat valamikor római
katolikus népháznak hívták, aztán lett belőle Déryné, majd lett belőle Közösségi Ház
és még sok nevet kapott. Ebben az új elnevezésben véleménye szerint a
hagyományőrzés és az azoknak való megfelelés volt a legfontosabb, illetve azon
feladatok jelenléte a névben, melyet ez az új intézmény ellátni képes.
Betkó József bizottsági elnök megismételte kérdését: kinek a védőszentje Szent
Antal?
Dr. Szonda István elmondta, hogy a szegények és az elesettek védőszentje, tehát ő
egy szociális személyiség, aki felekezeteken felülálló.
Poharelec László képviselő módosító javaslatként az Endrődi Népház elnevezést
támogatta.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak Poharelec László képviselő módosító
indítványáról.
A napirendi pontokról történő szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál
jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület, 4 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem támogatta a
javaslatot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
512/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja Poharelec László képviselő módosító indítványát, miszerint
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az endrődi Közművelődési és közgyűjteményi intézmény elnevezése
Endrődi Népház elnevezés legyen.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az eredeti döntési
javaslatról, mely szerint az endrődi közművelődési intézmény neve 2016. február 1.
napjával Szent Antal Népház legyen.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 7 igen, 1nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
513/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában
és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 2016. február 1.
napjával Szent Antal Népház megnevezésű, 5502 Gyomaendrőd,
Blaha utca 21. székhelyű, gazdasági szervezettel nem rendelkező
önállóan működő költségvetési szervet alapít, közművelődési és
közgyűjteményi feladatok ellátására, mely a Magyar Államkincstár
által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben kérte, hogy szavazzanak az intézmény
alapító okiratáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
514/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szent Antal Népház alapító okiratát
a következők szerint határozza meg:
Okirat száma: VI.

/2015
Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szent Antal
Népház alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szent Antal Népház
1.2.
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
Endrődi Tájház és Helytörténeti
1
Gyűjtemény
Gyomai Tájház és Alkotóház
2

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca
2.
Szent Antal Zarándokház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca
3
21.
Szent Antal Kenyérsütőház
5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca
4
4.
Bárka Halászati Látogatóközpont
5502 Gyomaendrőd, Templom zug
5
7701/1 hrsz
2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. 02.01.
3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

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

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 42. §, 76-78. §-ok
alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
- Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős
funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
4.3.2. Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos
gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és
publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 1820.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős
funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
4.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom zug hrsz:
7701/1.
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4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
2
gondozása
3 082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
4 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
5 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
6 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
7 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
8 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
9
megóvása
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város
közigazgatási területe
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető
pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
2 foglalkoztatási jogviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
6.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot az alapítás napjától, 2016. február 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. október 29.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
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Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Közművelődési intézmények igazgatói pályázati kiírása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, mivel két közművelődési
intézmény létrejöttéről, illetve átalakításáról döntött a képviselő-testület, ezért azok
élére szükséges az intézményvezetői pályázatok kiírása. A Közművelődési Intézmény
jelenlegi vezetőjének a megbízása 2015. december 31. napjáig tart. A két új
intézmény 2016. február 1. napjával jön létre, ezért, addig célszerű a jelenlegi vezetőt
megbízni az intézményvezetői feladatok ellátásával.
Az előterjesztés öt döntési javaslatot tartalmaz. Tartalmazza a pályázati kiírásokról
szóló döntéseket, a pályázók meghallgatására a bíráló bizottság létrehozásáról szóló
döntést, valamint a jelenlegi igazgató, Dr. Szonda István megbízásáról szóló döntést.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, a pályázat kötelező tartalmi elemeként meg kell
nevezni a betöltendő munkakört is. A Szent Antal Népház igazgatói beosztásra
kiírandó pályázatban a betöltendő munkakörnél muzeális közművelődési szakember
szerepel. Tekintettel azonban arra, hogy az intézmény ellátja a tájházak
működtetésével kapcsolatos feladatokat is, melyhez muzeológus alkalmazása
szükséges, ezért javasolta, hogy ezzel a munkakörrel is egészüljön ki a pályázati kiírás.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatokról.
Elsőként az 1. döntési javaslatról kérte, hogy szavazzanak, amely szerint pályázatot
hirdetnek a Kállai Ferenc Kulturális Központ Igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
515/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet
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a Kállai Ferenc Kulturális
ellátására az alábbiak szerint:

Központ

Igazgató

(magasabb

vezető) beosztás

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás öt évre, 2016. február 1.
napjától 2021. január 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi a város közgyűjteményi, közművelődési és turisztikai életét. Programiroda
vezetőjeként feladata az éves rendezvényterv összeállítása, az önkormányzat
nagyrendezvényeinek és nemzeti ünnepek megszervezése, egységes arculat, városi
image kialakítása, összekötő szerepet tölt be az önkormányzati közművelődési
intézmények és az intézményi struktúrán kívüli közművelődési és turisztikai
feladatokat ellátó szervezetekkel.
A városi lap felelős kiadói tisztségének ellátása, valamint az intézmény által
megjelenő kiadványok gondozása. Mint intézményvezető a költségvetés keretein
belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
Összefogja, koordinálja a két szakmai tevékenységi kört ellátó egységek munkáját.
Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Pályázati feltételek:
§ főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
§ a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett –
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
§ büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
§ A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.
Elvárt kompetenciák:
§ határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
§ jó kommunikációs képesség,
§ jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, csatolni kell:
§ részletes szakmai önéletrajzot,
§ az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői programot,
§ iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatait
§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
§ nyilatkozatot arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
§ nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a
kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakembereknek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerinti
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a
150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik
rá),
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárást.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. február 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és kulturális közlönyben történő
megjelenést követő 30. nap.
A pályázatok benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
…………. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve a
Képviselő-testület soron következő ülése.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs
polgármester tel: 06-66/386-122
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a pályázók meghallgatására bíráló
bizottság létrehozásáról szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
516/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai Ferenc Kulturális
Központ Igazgatói beosztásra pályázók meghallgatására a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Bíráló bizottságot hozza
létre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését a
jegyző nő által javasolt kiegészítéssel, miszerint a betöltendő munkakör kiegészül a
muzeológus munkakörrel is.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
517/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet
a Szent Antal Népház (magasabb vezető)beosztás ellátására az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent Antal Népház
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás öt évre, 2016. február 1.
napjától 2021. január 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mint intézményvezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény
személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Összefogja, koordinálja a három szakmai
tevékenységi kört ellátó egységek munkáját. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint
a szakmai szervezetekkel.
Pályázati feltételek:
§ főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
§ a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett –
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
§ büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
§ A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A betöltendő munkakör: muzeális közművelődési
szakember
Elvárt kompetenciák:
§ határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
§ jó kommunikációs képesség,
§ jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, csatolni kell:
§ részletes szakmai önéletrajzot,
§ az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői programot,
§ iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatait
§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
§ nyilatkozatot arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
§ nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a
kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakembereknek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerinti
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a
150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik
rá),
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárást.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. február 1.
napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és kulturális közlönyben történő
megjelenést követő 30. nap.
A pályázatok benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
…………. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve a
Képviselő-testület soron következő ülése.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs
polgármester tel: 06-66/386-122
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselőket, hogy
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
518/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Szent Antal Népház
Igazgatói beosztásra pályázók meghallgatására a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott Bíráló Bizottságot hozza létre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül az 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra,
melyben megbízzák Dr. Szonda István jelenlegi igazgatót 2016. január 1. napjától
2016. január 31. napjáig a közművelődési intézmény igazgatói feladatainak
ellátásával.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
519/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Szonda István 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre utca 48. szám alatti
lakost megbízza a Közművelődési és Közgyűjteményi Szolgáltató
Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2016. január 1. napjától,
2016. január 31. napjáig.
Bérét, mint megbízott magasabb vezető a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a
következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
(I fizetési osztály 09 fizetési
fokozat)
Szakképzési illetménynövekedés (7%):
Nyelvpótlék:
Magasabb vezetői pótlék (250%):
Összesen (kerekítve):

216 905 Ft
15 183 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
292 100 Ft

Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Pályázati kiírás települési főépítész feladatok ellátására
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Kmetykó János települési főépítész
határozott idejű megbízása 2015. december 31-vel lejár. Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 569/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy
pályázatot ír ki 2016. január 1-jétől a főépítészi munkakör betöltésére.
A pályázati kiírást a döntési javaslat tartalmazza.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek a pályázati kiírás elfogadását.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szabályozza, hogy a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül
legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig
látható el. A pályázati felhívás ezt az információt nem tartalmazza, de az előzetes
információk alapján a megyében jelenleg öt főépítész vizsgával rendelkező személy
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van, aki jogviszonnyal is rendelkezik. Tehát, hogy érdemben pályázatot lehessen
benyújtani és a szélesebb körű tájékoztatás érdekében kérte a képviselő-testületet,
hogy ezzel a kiegészítéssel együtt tárgyalja meg az előterjesztést.
További pontosításként a pályázat benyújtásának határidejét 2015. november 30.
napja helyett 2015. november 20. 12 órában javasolta megállapítani.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy a jegyző nő által kért kiegészítéssel, illetve pontosítással döntsenek a pályázati
kiírásról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítész
feladatok ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.)
pályázatot hirdet
főépítészi feladatok
megbízási szerződés alapján történő ellátására.
Jogviszony időtartama: - határozott idejű – 3 év időtartamra szóló megbízás.
Ellátandó feladatok:
Főépítészi feladatok ellátása: A mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak
szerint, így különösen:
· az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben,
· a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben,
· a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a
tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési
és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati
rendeletben
· az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletben
foglalt feladatok ellátása.
Megbízási feltételek:
· magyar állampolgárság,
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· cselekvőképesség,
· büntetlen előélet,
· a 190/2009. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt szakirányú
felsőfokú végzettség - építész mesterképzési szakon szerzett okleveles
építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki
mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal
egyenértékű szakképzettség
· Főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés a 190/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 4. §,
valamint a 12. § (4) bekezdése alapján. A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga
nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el.
· Legalább 5 év szakmai gyakorlat,
· A 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § -ban meghatározott
összeférhetetlenségi körülmények hiánya,
· Köteles legalább heti 1 alkalommal a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalban egyeztetést, ügyfélfogadást tartani, megbízatását személyesen
ellátni
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· részletes szakmai önéletrajz,
· iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
· főépítészi vizsga meglétének/vagy a vizsga alóli mentesség igazolása,
· főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést tartalmazó motivációs
levél,
· a feladat ellátására vonatkozó árajánlat,
· a pályázó nyilatkozata a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétéről;
· három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
vállalja
A feladat ellátásának kezdő időpontja:

2016. január 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 20. 12:00

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Toldi Balázs polgármester a 06-66386-122 telefonszámon. E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a településen tervtanács nem működik.
A pályázat benyújtásának módja:
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Postai úton: Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldés (5500
Gyomaendrőd Selyem út 124. sz)
Személyesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Titkárságán 5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz.
Kérjük a borítékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépítész
Pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázók az eredményes
pályázat elbírálását követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók
pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.
A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő képviselőtestületi ülés időpontja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Gyomaendrőd Város honlapja www.gyomaendrod.hu
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. év háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés mellékletét képező
beszámoló részletes tájékoztatást nyújt az Önkormányzat és intézményei 2015. 1-9
havi gazdálkodásának alakulásáról, a teljesült kiadásokról és a realizálódott bevételek
nagyságáról.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2015. 1-9 havi
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Behajthatatlan követelés kezelése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Bükki Bánya Kft.-nek
önkormányzatunk felé adótartozása és a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építésének
kiviteli tervdokumentációjához kapcsolódó számlatartozása van.
Az Önkormányzat teljes követelése 1.312.877 Ft. Az Egri Törvényszék végzése alapján
ezen követelés behajthatatlanná vált, így az önkormányzat könyvviteli mérlegéből
ezen összeget ki kell vezetni, valamint a Pénzügyi bizottság javasolja, hogy 15.978 Ft
összegű engedményezés útján behajtható követelésről mondjon le az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy a követelés behajtása nem lenne gazdaságos.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
522/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte azon bírósági dokumentumokat, amelyek alátámasztják,
hogy a Bükki Bánya Kft-vel szemben fennálló követelésből 1.296.899
Ft behajthatatlan. A Képviselő-testület hozzájárul az 1.296.899 Ft
összegű behajthatatlan követelés leírásához és a könyvviteli
mérlegből történő kivezetéséhez. Továbbá hozzájárulását adja a
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CEMEX Hungária Kft. belföldi kötelezettel, valamint a Wega NPK SRL
külföldi
kötelezettel
szemben
fennálló
követelésvagyon
önkormányzatra engedményezett, 1.111 Ft összegű, illetve 14.867 Ft
összegű követelésről való lemondáshoz. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
XVII. Nemzetközi Halfőző verseny szakmai és pénzügyi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a XVII.
alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző verseny lebonyolításával
a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény bízta meg.
A testület meghatározta a rendezvény helyszínét és időpontját, valamint az
önkormányzati forrás mértékét.
Az intézmény - az idő rövidsége miatt - megállapodást kötött Rideg Zoltán egyéni
vállalkozóval a rendezvény megszervezésére.
A halfőző verseny társrendezvénye volt a XIII. Körös-Szögi Civil Nap.
A mellékletben olvasható a szakmai és pénzügyi beszámoló a rendezvényről.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a beszámoló elfogadását
javasolja.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök kéréssel fordult az intézmény vezetőjéhez.
Mivel a Pénzügyi bizottság ülésén még nem volt tudott, hogy mennyi az
intézménynek a 850.000 Ft feletti bevétele és kiadása, ezért kérte, hogy az intézmény
készítsen beszámolót a halfőző verseny intézményt érintő bevételeiről és kiadásairól.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1081

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
523/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
KözművelődésiKözgyűjteményi
és
Szolgáltató
Intézmény
beszámolóját a XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezéséről.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Turisztikai attrakció - üzemeltetési 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, az előterjesztésben részletesen
olvasható a lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. projekt elemeinek részletes üzemeltetési beszámolója.
A véleményező bizottságok a beszámolót elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Poharelec László képviselő észrevételként megjegyezte, hogy a tényleges árbevétel
lényegesen elmaradt a tervezettől. Talán jobban kellett volna törekedni arra, hogy
több vendéget vigyünk ezekbe a létesítményekbe, ha már egyszer ezt az irreálisan
magas árbevételt elfogadták.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselőtestület a június 25-i ülésén fogadta el a tervezett árbevételt, 6.569 e Ft összegben.
Bízunk abban, hogy december 31-ig még növekedni fog a tényleges árbevétel.
Kérte, hogy a jövőben a beszámoló a június 25-i ülésre beterjesztett anyagban
szereplő összefoglaló táblázathoz hasonlóan kerüljön beterjesztésre.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, az is lényeges, hogy a 4.7 millió Ft
működtetésre megszavazott összegből egyetlen fillért sem hívott le a Liget Fürdő Kft.
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátott a döntési javaslatot, amely szerint
elfogadják az üzemeltetésről készített beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
tudomásul
veszi
a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. és a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által a
DAOP-2.1.1/J-2012-0007 azonosító számú projekt keretei között
megvalósult projektelemek üzemeltetéséről készített Üzemeltetői
beszámolókban foglaltakat.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kérelme
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, 2014. szeptember 1. napjától a
Szeged-Csanádi Egyházmegye a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
fenntartója és működtetője.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a kollégium fenntartásához a 2014/2015-ös
tanévre 1.000.000 Ft összegű támogatást biztosított.
Tóth Ferenc intézményvezető 2015. október 8-án kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz és a város Képviselő-testületéhez, melyben kérte, hogy a
2015/2016-os tanévre ismételten szüksége lenne az intézménynek a kollégium
fenntartásához az 1 millió Ft összegű működési kiegészítő támogatásra.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a kért támogatás
biztosítását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a
köznevelési törvény változásával teljesen átalakult a köznevelési intézmények
fenntartása és működtetése. A városban működnek olyan óvodák, melyek fenntartása
és működtetése is az önkormányzat feladata. Vannak azonban olyan óvodák is,
melyek vállalkozói óvodaként működnek köznevelési szerződés keretében.
Az általános iskolák fenntartói a KLIK, a járási tankerület, a működtetője pedig az
önkormányzat.
A középiskolák fenntartása és a működtetése azonban nem az önkormányzat
feladata. Az egyiknek a Földművelésügyi Minisztérium a másiknak pedig a SzegedCsanádi Egyházmegye.
Összegezve, mindegyik intézmény típusnál más és más a fenntartó és a működtető.
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Abban a megállapodásban, amit az önkormányzat kötött a Szeged-Csanádi
Egyházmegyével, tudomása szerint nem szerepel ez az 1 millió Ft összegű támogatás.
Az önkormányzatunk, mint egy gesztusként nyújtotta ezt a támogatást a tavalyi
évben a kollégium működtetéséhez. Ebben az évben is ez alapján fordulhatott
igazgató úr önkormányzatunkhoz ezzel a kéréssel. A levelében azt írta le, hogy
jelentős gondot okoz nekik a feladatot ellátó személyek bérkifizetése. Véleménye
szerint, ha igazgató úr minden évben fordulhat ilyen kéréssel önkormányzatunkhoz,
akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire kényszerül a takarékos gazdálkodásra, mint
ahogy minden intézményvezető erre kényszerül.
Természetesen támogatja, hogy ezzel az összeggel most is támogassák az iskolát. A
kérdése, hogy jól tudja-e, hogy az említett megállapodásban akkor szerepel-e ez az
összeg, vagy sem.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető válaszolva elmondta, az az alap
megállapodás, melyet 2014. június 25-én kötöttek a felek az került módosításra
október 18-án, mely módosítás eredményeképpen már szerepel ez az összeg. A
megállapodás szerint ezt a támogatást minden évben felülvizsgálja a képviselőtestület, akinek lehetősége van arra, hogy továbbra is biztosítsa ezt a támogatást, de
arra is, hogy esetlegesen nemet mondjon.
Poharelec László képviselő a maga részéről nem támogatta az 1 millió Ft támogatás
odaítélését. Az elmúlt év valóban egy gesztus volt az önkormányzat részéről, hiszen
akkor indult az iskola az új működtetési formában, nehézségeik voltak, de véleménye
szerint egy átszervezéssel, átgondoltabb működéssel a kollégium működtetését
sokkal kevesebb pénzből is meg tudnák oldani. Ha most is odaadjuk a támogatást,
semmi nem fogja késztetni őket a takarékos gazdálkodásra.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felolvasta a döntési
javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
525/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szeged
Csanádi Egyházmegye, mint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium fenntartója részére a kollégium 2015/2016os tanévre vonatkozó fenntartásához 1 millió Ft összegű támogatást
biztosít. A támogatás utalása két részletben történik: a 2015/2016-os
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tanév 4 hónapjára járó támogatás (400.000 Ft) átutalása a testületi
döntést követő 15 napon belül, a támogatás fennmaradó részének
utalása a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását követő 15
napon belül válik esedékessé.
A 2015. évben utalandó 400.000 Ft összegű támogatás forrása az
oktatási vagyon működtetésére megtervezett keret, a fennmaradó
600.000 Ft összegű támogatás a 2016. évi költségvetési rendelet
összeállításánál kerüljön figyelembe vételre.
Az Önkormányzat és az Egyházmegye között létrejött megállapodás a
döntésnek megfelelően kerüljön módosításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Helyi járat menetrend módosítása
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, a szeptemberi képviselő-testületi ülésre
beterjesztésre került a helyi járat menetrendjének módosítása, azonban a Szolgáltató
kérésére a további vizsgálatok lefolytatása érdekében a képviselő-testület későbbre
halasztotta a döntés meghozatalát. A Szolgáltató az elmúlt egy hónapban
utasszámlálást végzett, melyek eredményei az előterjesztésben olvashatóak.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést, a menetrend módosítást nem
tartották kellően alátámasztottnak, ezért nem javasolják módosítani a jelenlegi
menetrendet.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában a véleményező bizottságok
javaslatára figyelemmel az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint nem
kívánnak módosítani a jelenlegi menetrenden.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1085

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
kíván módosítani a helyi menetrendszerű autóbusz járat
menetrendjén.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Tájékoztató az önálló bírósági végrehajtóval történő együttműködési
megállapodás megkötéséről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testülete 2015.
augusztusi ülésén arról döntött, hogy az adóhátralékok csökkentése érdekében
megállapodás megkötésére kerüljön sor Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval.
A megállapodás-tervezet az előterjesztésben olvasható.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a megállapodás
megkötését az előterjesztés szerinti tartalommal.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
527/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és
adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának elősegítése
érdekében, Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval történő
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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20. Napirendi pont
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal tervezési pályázat - önerő biztosítása
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, Vésztő város polgármestere levélben
értesítette az önkormányzatot, hogy a „Magyarország-Románia határon átnyúló
együttműködési program” keretében megvalósult Gyomaendrőd – Nagyvárad
vasútvonal
tervezési
munkálatai
elkészültek
és
a
pályázat
lezárásra
került. Polgármester úr a projekthez kapcsolódó önerő megfizetése tárgyában kérte
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézkedését. A projekt 5 % önerőt igényel,
melyről az érintett települések egybehangzóan kinyilatkozták, hogy annak
lakosságarányos megosztását elfogadják. Mivel a projekt utófinanszírozás keretében
valósult meg, ezért szükségessé vált támogatást megelőlegező hitel felvétele. A
hitelhez kapcsolódó kamatok, illetve a megvalósítás során felmerült hatósági díjak
nem elszámolható költségek.
Ezen tételeket Vésztő Város Önkormányzata a projekt zárásáig megfinanszírozta,
ugyanakkor levelükben felkérik az érintett önkormányzatokat a költségek közös
viselésére és az önerőhöz történő hozzájáruláshoz.
A projekthez kapcsolódó lakosságarányos önerő hozzájárulás mértéke Gyomaendrőd
Város Önkormányzata esetében 4.136.693 Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletébe
beépítésre került 3 427 EFt pályázati önerő, a fennmaradó 710 EFt összeg fedezete a
2014. évi szabad maradvány.
A Városfenntartó bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az önerő
biztosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, a maga részéről nem támogatja az önerő
biztosítását, annál is inkább, mert megítélése szerint Magyarországon a vasútépítés
nem az önkormányzatok feladata, hanem állami feladat. Amikor felvették a hitelt
megkérdezték egyáltalán, hogy esetleg az önerőbe be akarunk-e szállni. Helyettünk
vették fel hitelt, mi meg fizessük. Ezt így nem tudja támogatni.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, azt, hogy a hitelfelvételről
megkérdezték-e korábban az akkori városvezetést, arról nem tudunk. Az, hogy arról a
képviselő-testület nem tudott, nem Vésztő város polgármesterének a hibája. Az már
inkább, hogy erről még mindig nem kaptuk meg azt a tájékoztatást, amit kértünk,
hogy mikor milyen kötelezettségvállalásokat tettünk korábban.
Véleménye szerint célszerű lenne megvalósítani ezt a vasútvonalat, melynek
Gyomaendrőd lenne a kiinduló pontja.
1087

Ha egyszer megvalósul ez a projekt, akkor a befektetett összegnek a többszörösét is
láthatjuk majd valamilyen formában. Reméljük minél hamarabb.
Egyéb hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a
képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
528/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a „Magyarország-Románia
határon átnyúló együttműködési program” (HURO 1001) keretében
megvalósult Gyomaendrőd – Nagyvárad vasútvonal c. projekthez
kapcsolódó, lakosságarányos önerő hozzájárulás mértékét a
következők szerint biztosítja:
 3 427 EFt-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet
8. melléklet felhalmozási céltartalékának terhére
 710 EFt- ot a 2014. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírás
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, mint ismeretes önkormányzatunk képviselőtestülete nem vállalta fel, hogy saját magunk vegyük kezelésbe a holtágakat, ezért a
pályázati kiírás mellett döntött.
Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a sarkalatos kérdésekben
egyetértettek, de vannak még nézetkülönbségek.
1088

Egyetértettek abban, hogy a bruttó bevétel minimum 57%-a kerüljön
visszaforgatásra haltelepítés címén. Tudomása szerint 57 % kötelező visszaforgatás
szerepel a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetségének alapszabályában is.
Egyetértettek továbbá abban, hogy a vízkormányzási feladatok és az ökológiai
vízcsere biztosítása a bérlő feladata legyen, kivéve belvíz és egyéb vis maior esetében.
Valamint, hogy a holtágakat együtt kell meghirdetni.
Eltérő a bizottságok véleménye azonban a bérleti díj mértékében, mert más-más
összeget javasoltak. A Pénzügyi bizottság a bevétel 5 %-át, de de minimum 15 000
Ft/év/ha, a Városfenntartó bizottság 15 000 Ft/év/ha, míg az Ügyrendi bizottság 27
740 Ft/év/ha összeget javasolt. Bizonyára mindhárom bizottság meg tudja védeni az
álláspontját.
A Városfenntartó bizottság 15 000 Ft/év/ha összegű javaslata megegyezik azzal az
összeggel, amit a Hármas-Körös jobb parti holtági egyesületek fizettek ezelőtt 15
évvel, amikor átvették a holtágakat. A mostani bérlő ugyan olyan üres holtágakat
örököl és vesz kézbe.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, az Ügyrendi bizottság azért
javasolta a 27 740 Ft/év/ha összeget, mert jelenleg ennyi a holtágak bérleti díja, és
nem akartak ettől kevesebb összeget javasolni. Nyilván elnök úr meg tudja indokolni,
hogy miért jobb a másik összeg.
Betkó József bizottsági elnök reagálva elmondta, a bizottsági ülésen ő is azt
képviselte, hogy egységesíteni kell a bérleti díjakat. Ha elfogadják a 15.000 Ft/ha/év
induló bérleti díjakat, akkor valószínű ezek a holtági egyesületek is kérni fogják, hogy
egységes legyen az önkormányzat által bérbe adott holtágak bérleti díja. Ebben a
testületnek kell döntést hozni.
Véleménye szerint a bérleti díj mértékétől fontosabb kérdés az, hogy egységes
Gyomaendrőd térsége területi jegy kiadását kérjék a bérlőtől, és a bérlő
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő valamennyi bérleményére vonatkozzon ez
a jegy. A kérdés az, hogy most turizmusban gondolkodunk, vagy abban, hogy mennyi
legyen az éves bevételünk a bérleti díjból.
Nagyné Perjési Anikó a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság javaslata
annyiban tér el a Városfenntartó bizottság javaslatától, hogy a bruttó bevétel 5%-a,
de minimum 15 000 Ft/év/ha bérleti díjat javasoltak. Ez azt jelenti, hogy a 15.000 Ft a
minimum, de amennyiben beindul úgy a turizmus az adott holtágon, és a bérlő
bevétele több lesz, így a bérleti díj is ennek megfelelően számolható.
Dr. Hunya Miklós a Körös vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke
elöljáróban leszögezte, amennyiben a szövetség nyerné el a halászati hasznosítási
jogot is nem fogják kezdeményezni a Falualjai holtág Nepumuki Szent János
elnevezésre történő elnevezését.
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Ami a halasítást illeti, a szövetségnek is be kell nyújtani a kormányhivatalhoz egy
halászati, halgazdasági ütemtervet. Az 57 % a szövetség egy belső szabályzatában
van megfogalmazva, ami meghaladja az ütemtervben meghatározott mennyiségeket.
A haszonbérleti díj mértékét célszerűbbnek tartanák úgy megállapítani a pályázati
kiírásban, hogy olyan halmennyiséget telepítsen be a szövetség, ami a ponty fajlagos
tilalmi ideje alól felmentési lehetőséget ad – a jogszabály határozza meg mennyi ez a
mennyiség. A szövetségnek az 57 %-ot be kell telepíteni az adott vízterületbe, csak
ezek a vízterületek eléggé eltérőek. Van, amelyiknek teljesen más az ökológiai
adottsága.
A vízkormányzás kérdését illetően, amire az elmúlt évben kb. 2 millió Ft-ot fordított
az önkormányzat, egy 15 millió Ft-os bevételhez nézve is tízen egynehány százalék, és
akkor még a halőrzésről nem beszélt. Ezeket át kell gondolni az önkormányzatnak is.
A szövetségnek nem célja a profitszerzés, az az érdekük, hogy az idelátogató
horgászok elégedettek legyenek. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha van hal a vízben,
amit ki is foghatnak.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, a maga részéről egyik legfontosabb
dolognak tartja, hogy a vízminősége majd megfelelő legyen, főleg a Füzfás zugi,
Csókási, és a Rév zugi részen, mert lehet azoknak bárki az üzemeltetője, ha gond lesz
a víz minőségével, akkor az ottani lakosok legelőször a polgármestert, majd az
alpolgármestert és személyét, mint körzeti képviselőt fogják megkeresni.
A bérleti díj mértékét valóban át kell gondolni, főként a Csókási és az Endrődi falualjai
holtágak esetében, mert az utóbbi információi szerint még horgászásra, haltelepítésre
nem alkalmas.
Béres János képviselő megkérdezte, hogy akkor minden holtágnak 27.740 Ft/ha/ év
a bérleti díja, mert azért a kiadandó holtágak közül vannak sokkal rosszabbak is, mint
a Templom zugi, vagy a Bónom zugi.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, jelenleg valamennyi bérelt holtágnak
ennyi a bérleti díja.
Összefoglalóan elmondta, a bizottságok abban egyetértettek, hogy a 6 holtágra a
pályázat kiírása egyben történjen meg, a bérleti idő 10 év legyen, egyetértettek a
kárelhárításban, hogy a vízkormányzás is a bérlő feladata legyen. Elsősorban a
költségek azok, amelyek kérdések. Két bizottság egyetértett abban, hogy 15.000
Ft/ha/év legyen a bérleti díj mértéke, a Pénzügyi bizottság azzal a különbséggel, hogy
a bruttó bevétel 5 %-a, de minimum 15.000 Ft. A maga részéről a bizottsági ülésen is
elmondta, hogy nem biztos, hogy ezt a bruttó bevételt tudják majd ellenőrizni.
Egyetértettek továbbá abban, hogy a bruttó bevétel minimum 57%-a kerüljön
visszaforgatásra haltelepítés címén. Emlékezte szerint, ez az 57 % a jelenlegi holtágak
üzemeltetőinél nincs beépítve a szerződésbe, tehát ez egy olyan kitétel lenne, ami az
alacsonyabb összegű bérleti díjat predesztinálná.
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Egyeztetve az előterjesztőkkel, javasolta, hogy a bérleti díj mértéke 15.000 Ft/ha/év
legyen, továbbá a bruttó bevétel minimum 57%-a kerüljön visszaforgatásra
haltelepítés címén, míg a vízkormányzási feladatokat 20.000 Ft/ha mértékig hárítsák
át a bérlőre. Ezen költségeken felüli részt viszont a haszonbérletbe adó viselje. Ez azt
jelenti, hogy kb. 1.2 millió Ft költség kerülne áthárításra a bérlőre ilyen címen.
Betkó József bizottsági elnök visszautalt az általa tett módosító javaslatra, amely
szerint a pályázati kiírásba kerüljön beépítésre, hogy egységes Gyomaendrőd térsége
területi jegy kiadására is kötelezik a bérlőt a Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő valamennyi bérleményére.
Toldi Balázs polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában lezárta a témát és
szavazásra kérte fel a képviselőket.
Elsőként a bizottságok azon javaslatát tette fel szavazásra, miszerint a 6 holtágat
egyben kívánják haszonbérbe adni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 6 holtágat: Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tavat egyben kívánja haszonbérbe adni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben arról kérte a képviselők döntését, hogy a
haszonbérleti pályázati kiírásban a 6 holtág: Endrőd-Középső (Csókási), a
Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint
a Vajda tó haszonbérleti jogviszonyának időtartamát 10 évben határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a haszonbérleti pályázati kiírásban a 6 holtág: az EndrődKözépső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsászugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó haszonbérleti
jogviszonyának időtartamát 10 évben határozza meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következő döntésként arról kérte a képviselők döntését,
hogy a haszonbérleti pályázati kiírásban a 6 holtág haszonbérleti díj mértékét 15.000
Ft/év/ha összegben határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
531/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a haszonbérleti pályázati kiírásában a 6 holtág: az EndrődKözépső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsászugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó haszonbérleti díját
15.000 Ft/ha/év összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a haszonbérleti pályázati kiírásban
határozzák meg, hogy a bruttó jegyeladásból származó bevétel minimum 57 %-a
kerüljön visszaforgatásra haltelepítés címén.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1092

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
532/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a haszonbérleti pályázati kiírásában a 6 holtág: az EndrődKözépső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsászugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó vonatkozásában a
bruttó bevétel minimum 57%-a kerüljön visszaforgatásra haltelepítés
címén.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester további javaslata, hogy a pályázati kiírásban a
Haszonbérlő vállalásainak c. pontjában határozzák meg, hogy a vízkormányzási
feladatok biztosítása Haszonbérbe adó feladata, melynek költségét hektáronként
20.000 Ft mértékig áthárítja Haszonbérlőre, ezen a költségen felüli részt Haszonbérbe
adó viseli.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
533/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 6 holtág: az Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tó a haszonbérleti pályázati kiírásában a
Haszonbérlő vállalásainak c. pontjában meghatározza, hogy a
vízkormányzási feladatok biztosítása Haszonbérbe adó feladata,
melynek költségét hektáronként 20.000 Ft mértékig átháríthat
Haszonbérlőre, ezen a költségen felüli részt Haszonbérbe adó viseli.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a pályázat benyújtási határidejét 2015. november 20. 12
óra időtartamra javasolta meghatározni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
534/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 6 holtág: az Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tó haszonbérleti pályázati kiírásában a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőt 2015. november 20. 12 óra
időpontban határozza meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően arról kérte a képviselők döntését, hogy a
haszonbérleti jogviszony kezdete 2016. január 1. napja legyen.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
535/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 6 holtág: az Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tó haszonbérleti pályázati kiírásában a haszonbérleti
jogviszony kezdetét 2016. január 1. napjában határozza meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően Betkó József bizottsági elnök módosító
javaslatáról kérte a képviselők döntését, amely szerint egységes Gyomaendrőd
térsége területi engedély kiadására kötelezzék a bérlőt Gyomaendrőd közigazgatási
területén lévő valamennyi bérleményére elfogadható piaci áron.
Dr. Hunya Miklós a szövetség elnöke reagálva elmondta, az állami kezelésben lévő
vizeknek a haszonbérleti szerződése 2015. december 31. napjával jár le. Jelenleg a
kormányzat részéről még nincs döntés arról, hogy a halgazdálkodási törvény
módosítása lehetővé teszi-e, hogy 1 évvel meghosszabbítsák a haszonbérleti jogot.
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Éppen ezért az egységes területi jegy kiadását a Gyomaendrődi összterületére
vonatkozóan nem tudják vállalni, mert lehet, hogy nem is lesz a szövetségnek ilyen
holtága. Csak akkor tudnak ebben lépni, ha 2017-től megkapják újra ezeknek a
halgazdálkodási, hasznosítási jogát. Azt viszont tudják vállalni, hogy az esetlegesen a
kezelésükbe kerülő 6 holtágra egységes jegyet adnak ki.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a módosító indítványa arra irányul, hogy
ezáltal Gyomaendrőd turizmusa növekedjen.
Dr. Uhrin Anna jegyző véleménye szerint egy egységes területi engedélyre a
közigazgatási területen lévő valamennyi bérlemény vonatkozásában jelenleg nincs
lehetőség, hiszen ezek egy szerződéses jogviszony keretében lettek kialakítva és az
önkormányzat itt nincs szerződéses jogviszonyban, így kötelezettséget sem várhat el.
Főleg nem így egy pályázati eljárás keretében. Maximum egy többoldalú
jogviszonyban, ahol minden fél hozzájárul az ilyen irányú módosításához.
Összegezve: az önkormányzat kötelezettségként nem írhatja elő.
Betkó József bizottsági elnök remélte, hogy a jövőben sor kerülhet majd ilyen
kétoldalú megállapodásra.
A fentiekben tett módosító javaslatát annyiban kívánta megváltoztatni, hogy a 6
holtágra egységes területi jegy kiadására kötelezzék a bérlőt, a gyomai térségi árral
egységesen, mely jelenleg 17.000 Ft.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
536/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 6 holtág: az Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tó haszonbérleti pályázati kiírásában kötelezi a
bérlőt a 6 holtágra egységes területi jegy kiadására az átalagos piaci
árakhoz igazodva.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül kérte, hogy szavazzanak a pályázati kiírásról a
fentiekben elfogadott módosításokkal együtt.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
537/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 6 holtág: az
Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a
Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó halgazdálkodási jog haszonbérbe adására
vonatkozó pályázati kiírást az alábbi tartalommal:
Pályázati azonosító szám: GYHO-2015
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
HASZONBÉRLETI
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd Endrőd - Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Révzugi, a
Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó halgazdálkodási jogának
haszonbérbe adására
A pályázat célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelete , és a Képviselő-testület 529-537/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatai alapján
nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Gyomaendrőd Endrőd - Középső (Csókási),
a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág,
valamint a Vajda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására.
A pályázati eljárás által elvárt eredmény:
a) a holtágak halállományának növelése, a halfaunája diverzitásának megőrzése,
javítása és a helyi horgász turizmus fejlesztése,
b) rövid 5 éves részletes és 10 éves hosszú távú koncepció kidolgozása hasznosítási
célok megvalósítására,
c) megyei horgász versenyek rendezése, esetleg éves versenynaptár alapján
kupasorozat összeállítása,
d) ellenőrzött haltelepítések évente több alkalommal,
e) horgászturizmus lehetőségeinek megteremtése, javítása,
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f) Körösök vízrendszeréből származó egészséges hallal intenzív haltelepítés, halasítási
terv szerint az első évtől legalább olyan mértékű ponty telepítésének vállalása, amely
biztosítja a ponty fajlagos tilalmi idejének feloldását, de legalább 175 kg ponty,
melynek legalább 20 %-a I-II nyaras kell hogy legyen, legalább 400 db előnevelt
ragadozó, és legalább 8 kg fehérhal telepítése hektáronként évente,
g) természetes ívóhelyek, kíméleti területek kialakítása,
h) a vízminőség folyamatos felügyelete, rendszeres vizsgálata (félévente minimum
egyszer),
i) invazív halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, elsősorban törpeharcsa)
rendszeres halászati gyérítése, ökológiai célú szelektív halászata
A haszonbérleti jog időtartama: 10 év.
A haszonbérleti jogviszony kezdete: 2016. január 1.
1. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
2. A megkötendő szerződés típusa:
Halgazdálkodási Haszonbérleti Szerződés
3. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:
・ jogi személyek, egyéni vállalkozók, egyesületek
1.

A pályázati eljárás tárgyát képző holtágak főbb adatai és a
hasznosításának feltételei:

Sor szám
1.

Hrsz
6318

2.

917,1245,1247,1301

3.

3265,3406,6765/3

4.

6243, 6269

5.

0389

6.

01021

7.

2941

Megnevezés
Endrőd
Középső
(Csókási)
holtág
Hantoskerti
holtág
Fűzfás –zugi
holtág
Rév-zugi
holtág
Torzsás-zugi
holtág
Német- zugi
holtág
Vajda tó
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Terület (ha)
6,1

Művelési ág
holtág

15,1

holtág

16,8

holtág

7,5

holtág

10,0

holtág

11,2

holtág

0,77

mocsár(zápor
tározó)

1. számú melléklet: A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
kinyomtatott, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatok és egyéb
dokumentumok.
Az ingatlanok Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve alapján vízgazdálkodási
területek, funkciójukat tekintve elsőd legesen természeti területek, másodlagosan
pedig belvíztárolásra szolgálnak ezért:
A Haszonbérlő a pályázatában
a) vállalja, hogy a holtágakat kizárólag halgazdálkodásra és ahhoz kapcsolódó
turisztikai attrakciók megvalósítására hasznosíthatja,
b) megtartja a holtágak másodlagos funkcióját a belvíztárolást, az ingatlanok szabad
megközelítését, és biztosítja a településről érkező csapadékvíz szabad bevezetését,
c) a vízkormányzási feladatok biztosítása Haszonbérbe adó feladata, melynek
költségét hektáronként 20.000 Ft mértékig (bérbe adott terület ha * 20.000 Ft/ha)
áthárítja Haszonbérlőre, ezen a költségen felüli részt Haszonbérbe adó viseli.
d) saját költségére és felelősségére a holtágakba halat telepít a kormányhivatal által
jóváhagyott halgazdálkodási terve alapján,
e) elvégzi a kárelhárítási feladatokat a holtágakon bekövetkező esetleges rendkívüli
helyzet (halpusztulás) esetén,
f) bejelenti a Kiírónak és az illetékes hatóságoknak a halpusztulást, rendkívüli
szennyezést,
g) biztosítja a holtágakon a horgászati lehetőséget, a 6 holtágra egységes jegyet
alakít ki az átlagos piaci árakhoz igazodva, különböző időtartamra vonatkozóan (napi,
heti és éves)
h) vállalja a haszonbér megfizetését
i) vállalja, hogy
j) vállalja, hogy az egységes 6 holtágra szóló horgászjegy-eladásból származó bruttó
bevétel 57 %-át haltelepítésre visszaforgatja
5. A Pályázati dokumentáció átvételének helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
6. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
6.1. A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztálya
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
6.2. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat zárt borítékban, 2 példányban a pályázati azonosítószám feltüntetésével,
személyesen nyújtható be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó nevét és címét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,
 a haszonbérbe venni szándékozott ingatlan adatait,
 az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység részletes leírását,
 a pályázati feltételek vállalását és elfogadását igazoló nyilatkozatot,
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pályázó tevékenységének eddigi bemutatását, mérleg és eredmény-kimutatás
csatolásával,
 létrehozására vonatkozó alapító okiratot és a képviselet jogra vonatkozó
igazolás másolatát,
 pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket,
 Pályázati Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja;
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás,
 végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;
 tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
 nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó
tartozása;
 hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagy önkormányzati
vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult
– eljárásból;
 vállalja, hogy a Kiíró által előírt tartalommal a rá vonatkozó halgazdálkodási
tervet az illetékes hatóságnak benyújtja;
6.3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2015. november 20. 12 óra
7. Az ajánlati kötöttség határideje, és a vonatkozó előírások:
 Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 90
nap.
 A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz
kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval
szerződést köt, vagy a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy a pályázatot
eredménytelennek minősíti.
8. Érvénytelen a pályázat, ha:
 nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglaltaknak;
 a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult;
 a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg
a valóságnak;
 a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű adó tartozása van;
 amelyik pályázat a felhívásban rögzített minimális haszonbérleti díjnál
kedvezőtlenebb ajánlatot tartalmaz.
9. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető:
 A haszonbérleti díj minimum 15.000 Ft/ha/év.
 Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás
haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja.
10. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások:
 Nyertes pályázó a 4. pontban meghatározott holtágak halgazdálkodási
jogának haszonbérlete gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni.
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A haszonbérlet gyakorlásáért fizetendő éves díj tárgyévre vonatkozik, és külön
felhívás nélkül két egyenlő részletben kell megfizetni. A Kiíró a haszonbérlet
gyakorlásának éves díjáról a tárgyévben kettő számlát állít ki, amelyet a fizetési
határidőket legalább 15 nappal megelőzően megküld a nyertes pályázónak.
Nyertes pályázó az esedékes haszonbérleti díjat átutalással köteles megfizetni.
11. Vegyes rendelkezések:
11.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat
benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül
visszavonhatja, valamint fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében akár
indoklás nélkül is az eljárást eredménytelennek minősítse.
11.2. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a szerződéskötést követő egy
éven belül, majd azt követően rendszeresen ellenőrzi a pályázó pályázatában,
különösen a gazdasági tervében tett vállalásainak teljesítését. A vállalások
teljesítésének elmaradása a szerződés azonnali hatályú megszüntetését vonja maga
után.
Mellékletek:
1. melléklet: A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kinyomtatott,
megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatok és egyéb dokumentumok


2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye
közzé, és az ehhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Határidő. 2015. október 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Zárt versenytárgyalási felhívás a Templom - zugi, strand és kemping, illetve a
gyomai szabad strand bérbe adására
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
a napirend ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az augusztusi ülésén
döntött arról, hogy Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad
strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalást ír ki. A képviselő-testület felkérte a
Pénzügyi Gazdasági Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát, hogy a
versenytárgyalás feltételeit dolgozza ki és terjessze be az októberi ülésre.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság és a Városfenntartó bizottság tárgyalta. Az
előbbi egyetértett a zárt versenytárgyalás kiírásával, míg a városfenntartó bizottság
elutasította.
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Dr. Uhrin Anna jegyző a döntési javaslatban szereplő zárt versenytárgyalási felhívás
6.3, 11. 14 és a 16. pontjait javasolt a módosítani az alábbiak szerint:
6.3: a pályázat benyújtásának határideje 2015. november 20. 12 óra
Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: 2015. november 20. 13 óra.
A versenytárgyalás időpontja: 2015. november 25. 14 óra
A versenytárgyalás lefolytatására javasolják a Pénzügyi bizottságot megbízni, míg a
versenytárgyalásra az önkormányzat részéről több ajánlattevőt meghívni.
Az ajánlattevőkre vonatkozó javaslat: Pájer Sándor egyéni vállalkozó, Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft és a GYÜSZTE.
Pájer Sándor egyéni vállalkozó megkérdezte, hogy külön választották-e a gyomai
illetve a Templom-zugi szabadstrandra versenytárgyalási felhívást.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, nem, ugyanis egyik bizottság sem
úgy fogadta el a döntési javaslatot. A két szabadstrand egyben szerepel a felhívásban.
Pájer Sándor egyéni vállalkozó kérte, hogy válasszák külön a két strandot, azokra
külön lehessen pályázni. Indokolásként elmondta, hogy 13 évvel ezelőtt az akkori
testület azt az álláspontot képviselte, hogy a Templom zugi működtetése egy profit
orientált működtetés, ahol bérleti díjat szed, míg a gyomai szabadstrandnál
elfogadták azt, hogy az egy veszteséges üzemelésű, de kötelező tartású gazdasági
tevékenység.
Ezért a kettőt együtt működtetve, de külön szerződve az endrődi szabadstrandra
nulla forintos bérleti szerződés volt 12 éven keresztül. Az elmúlt időszakban a
Templom zugi szabadstrandra bérleti díjat szabott meg a testület, amikor is arról nem
volt szó, hogy a gyomai szabadstrand működése milyen formában fog megjelenni
ebben a bérleti díjban.
Abban az esetben, ha a két strand együtt szerepel a pályázati felhívásban, úgy a maga
részéről nem tudja a kettőt együtt kezelni. Kijelentette, hogy a gyomai
szabadstrandot is működtetné, ha erre sor kerül, de csak azzal a feltétellel tudná
vállalni, ha a kijelölő eljárások költségét az önkormányzat fizetné.
Azonban más bizonyára tőle jobban tudná működtetni a gyomai strandot, ezért is
lenne célszerű a külön pályáztatása, hogy más is tudjon rá pályázni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a pályázati felhívást abban az esetben
tudják módosítani, ha valamely képviselő módosító indítványként terjeszti elő a Pájer
úr által kért módosításokat.
Amennyiben nem lesz képviselői módosító indítvány, úgy a döntési javaslatban
szereplő pályázati felhívást fogja szavazásra bocsátani a jegyző nő által felsorolt
módosításokkal.
Módosító indítvány nem hangzott el, így Toldi Balázs polgármester felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket a zárt versenytárgyalási felhívásról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
538/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési
eljárást a Templom – zug strand és kemping ( 7701/1, 7701/2 hrsz.) valamint a
Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.) ingatlanok határozott idejű bérbeadására az
alábbi felhívás szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Előzmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete egyfordulós zárt
versenytárgyalást hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Templom – zug (
7701/1, 7701/2 hrsz. ), továbbá a Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz. ) tartós
bérbeadására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdet meg versenyeztetési eljárást
az alábbi ingatlanok bérbeadására.
1.
2.

Templom – zug strand és kemping ( 7701/1, 7701/2 hrsz.),
Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.).

Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
A versenytárgyalás kiírása, meghirdetése
1. A megkötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés
2. A versenytárgyalás módja: egyfordulós.
3. A versenytárgyaláson részt vehet:
Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, természetes
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személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos
magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30
napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt
átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
4. Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ:
A Templom-zugi strand és kemping területén ( 7701/1 hrsz. ) a „Lélekkel a Körösök
mentén” projekt ( DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 ) keretében megvalósításra került a
„Bárka Látogatóközpont”. A létesítmény üzemeltetője: a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Kft. ( 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. ).
5. A bérleti jogviszony feltételei:
5.1. A bérleti jogviszony időtartama: 10 év.
5.2. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó 653.000,- Ft/év összegnél.
5.3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján
az esedékes tárgyév június 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell
megfizetni.
5.4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja,
melyekhez az önkormányzat nem biztosít támogatást:
1. strandok működtetése,
2. kereskedelmi és vendéglátó tevékenység,
3. Kemping-szolgáltatás,
4. Kulturális és sportrendezvények szervezése.
5.5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos
feltételek biztosítása.
5.6. A bérlőt az ingatlant a jó gazda módjára köteles karbantartani.
5.7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény alapján végezhet felújítást, átalakítási munkát az önkormányzat
engedélyével.
6. A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának
6.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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6.2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva,
személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlat 1 példányát
minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell
tüntetni „Templom – zugi strand, gyomai szabadstrand bérbeadása” szöveget.
6.3. Határideje: 2015. november 20. 1200 óra.
Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával
kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy
visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese
megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
A pályázati felhívás visszavonása, kizárás a pályázatból
8. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
Pályázati ajánlat
9. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és
jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
9.1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
9.2. a bérleti díj összegére,
9.3. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéshez szükséges működési
engedély megszerzését a bérleti szerződés megkötését követő 05.01-ig. Amennyiben
a nyertes ajánlattevő bérleti szerződés aláírását követő 05.01-ig nem mutatja be a
működési engedélyt, akkor az önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással
megszünteti.
9.4. a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás,
önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; tevékenységét nem függesztette fel,
vagy nem függesztették fel, nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
helyi adó tartozása,
9.5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása
utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
10. A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály
kijelölt tagjai vesznek részt.
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11. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2015. november
20. 1300 óra.
12. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők
ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az
ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az
ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a
pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
A versenytárgyalás lefolytatása
13. Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között
versenytárgyalás kerül lefolytatásra.
14. A versenytárgyalás időpontja:
2015. november 25. 1400
15. Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) emelet díszterme.

16. A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot bízza
meg. A versenytárgyalásra az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával
összhangban 3 ajánlattevőt kell meghívni
Pályázatok értékelése, elbírálása
17. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el a
versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt
szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a
legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj összegénél alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni.
18. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
19. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
Szerződéskötés feltételei
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20. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
21 A szerződéskötés egyéb feltételei:
21.1. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva
álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a
szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől
eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
21.2. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről
külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 21.1 pontban foglalt okok miatti –
felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap
még nem telt el.
Egyéb információk
22. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
23. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (
www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban.
24. Az ingatlanokkal, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni
munkanapokon 800 és 1400 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66)
581-238, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.).
Az ingatlanok a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben javasolta, hogy a zárt versenytárgyalásra
meghívásra kerülő ajánlattevőket az alábbiakban határozzák meg: Pájer Sándor
egyéni vállalkozó, Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft és a GYÜSZTE.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
539/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa
meghirdetett Templom – zug strand és kemping ( 7701/1, 7701/2
hrsz.) valamint a Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.) ingatlanok zárt
versenyeztetési eljárásra meghívásra kerülő ajánlattevőket az
alábbiakban határozza meg:
 Pájer Sándor egyéni vállalkozó,
 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft,
 GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdülési Szövetség Turisztika
Egyesület
Határidő: azonnal
23. Napirendi pont
Templom – zugi 7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
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 Gyomaendrőd Város Képviselő –
testülete az augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Templom-zugi 7701/9 hrsz.-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti nyílt eljárás keretében, és annak
eredményes lefolytatása érdekében felkérte a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát, hogy az értékesítés feltételeit dolgozza ki és
terjessze be az októberi ülésre.
Az önkormányzati kataszterben a 7701/9 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti
vagyon kategóriájába tartozik. A nyílt eljárásban történő értékesítés során az induló
árat 4.800.000,- Ft összegben javasolja a bizottság meghatározni.
A pályázati kiírás a döntési javaslatban olvasható, melyet a Pénzügyi bizottság
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Dr. Uhrin Anna jegyző a pályázati kiírásban javasolta módosítani a benyújtási
határidőt 2015. november 20-án 12 óra idő időpontra, míg az ajánlatok bontásának
időpontját 2015. november 20. 13 óra.
Tekintettel arra, hogy itt nem lesz versenytárgyalás, hiszen az összességében leg
előnyösebb ajánlat fogja meghatározni a kezdő árat és ehhez képest lehet majd az
elővásárlási jogot gyakorolni az elővásárlási joggal rendelkező ingatlannak. Így, ha ez
nem 4.8 millió Ft lesz, ha nem magasabb, akkor az lesz a kezdőár, amelyhez képest az
elővásárlási jog gyakorolható.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról a jegyző nő által javasolt határidő módosításokkal.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
540/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő
7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Pályázat célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete egyfordulós
nyilvános pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Templom – zug
7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
A pályázati eljárásban résztvevők köre:
1. Természetes személyek,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezetnek
minősülnek,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezhetik.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
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1. Bruttó induló ár: 4.800.000,- Ft.
2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan megnevezése, leírása
Helyrajzi szám
Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
7701/9 hrsz.
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése
beépítetlen terület. Az ingatlan 2676 m2 területnagyságú.
Az ingatlanon külön, 7701/8 hrsz. alatt bejegyzett épület
található, melynek tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlant terheli a 7701/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát
megillető átjárási szolgalmi jog, útszolgalmi jog és egyéb
szolgalmi jog szennyvízakna elhelyezésére.
3. A szabályozási terv előírásai.
Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról
szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh” jelű
építési övezet előírásai vonatkoznak.
4.
A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban
aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az
ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A
borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 7701/9 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésre” szöveget.
4.3 A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2015. november 20. 1200 óra.
Pályázati biztosíték
5. A pályázaton való részvétel előleg biztosításához kötött. az előleg mértéke: a
meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 480.000,- Ft. A pályázati biztosíték
utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
6. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett
előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
7. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése
neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
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Ajánlati kötöttség
8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja.
A pályázó ajánlati kötöttsége 30 nap. Az pályázó ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. A pályázó ajánlatát e
határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.
9. A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
Pályázat egyéb tartalmi követelményei
10. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és
jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2.a vételár összegére,
3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
4. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása
utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét (székhelyét), adószámát,
cégjegyzékszámát.
Jogi személy, egyéb szervezet esetén a létrehozásra vonatkozó alapító okiratot és a
képviseleti jogra vonatkozó igazolás másolatát.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csőd- és felszámolási eljárás,
végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tevékenységét nem függesztette fel vagy nem
függesztették fel.
Nyilatkozatot arról, hogy köztartozásmentes adózónak minősül.
A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
11. A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály
kijelölt tagjai vesznek részt.
12. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2015. november
20. 1300 óra.
13. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők
ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az
ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az
ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a
pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
Pályázatok értékelése, elbírálása
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14. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat
nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése
alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek
összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
15. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
16. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
Szerződéskötés feltételei
17. Az Önkormányzat a pályázati eljárás nyertesével az értesítést követően 15 napon
belül szerződést köt.
18. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
19. A polgári jog ( 2013. évi V. törvény 5:20. § ) alapján a 7701/8 és 7701/9 hrsz.-ú
ingatlanok tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes
ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az
elővásárlásra jogosultnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy élni kíván-e elővásárlási
jogával.
20. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott
tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az
épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
21. A szerződéskötés egyéb feltételei:
21.1. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva
álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a
szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől
eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
21.2. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről
külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 21.1 pontban foglalt okok miatti –
felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap
még nem telt el.
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Egyéb információk
22. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közlésre, valamennyi ajánlattevővel.
23. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján
( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban.
24. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az
ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Mellékletek:
1. 3 hónapnál nem régebbi vagyonértékelést, ingatlanszakértői vélemény,
2. ingatlan tulajdoni lap másolatot és helyszínrajzot (3 hónapnál nem régebbi),
3. a terület övezeti besorolására vonatkozó igazolást,
4. az érvényes rendezési terv (szabályozási terv) szerint a beépíthetőségre vagy a
beépítés korlátozására vonatkozó szabályok ismertetése.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24. Napirendi pont
Járási Esélyteremtő Programterv és együttműködési megállapodások - ÁROP1.A.3 projekt
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok
Lebonyolítási Főosztálya 2015. július 3-án kelt levelében értesítette
Önkormányzatunkat, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi járás területén” c. pályázatunk támogatásban részesült. Az elfogadott
elszámolható összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzitású. A
Támogatási Szerződés 2015. július 29-én került aláírásra, a projekt megvalósítás
időtartama: 2015. augusztus 1. – 2015. november 30.
Célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Gyomaendrődi járáshoz tartozó
települési önkormányzatok és a helyi önkormányzatok intézményei, valamint a civil és
gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt
társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely
önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően.
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Az együttműködés megvalósulásán túl fontos, hogy a projekt lezárását követően
továbbra is fenntartható módon működjön a járási koordináció, és a fejlesztések
valódi területi hatással bírjanak a későbbiek folyamán is.
Az előterjesztés tartalmazza azokat a rendezvényeknek, megbeszéléseknek az
ütemtervét és a korábbi helyszíneket, melyek során ezek az együttműködési
megállapodások kidolgozásra kerültek.
Az előterjesztés két döntési javaslatot tartalmaz. Az egyik a programterv, míg a másik
az együttműködési megállapodás elfogadását tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatokról.
Elsőként az 1. döntési javaslatról kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
541/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi járás területén” című pályázat keretében elkészített
„Járási Esélyteremtő Programterv – Gyomaendrődi járás”
dokumentumot elfogadja.
Határidő: 2015. november 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
542/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi járás területén” című pályázat keretében az
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együttműködési megállapodásokban felvázolt célokat fontosnak
tartja és részt vesz a megvalósításban. Jóváhagyja a Gyomaendrődi
Járás Önkormányzataival, az ÁROP pályázati program résztvevőivel,
nemzetiségi programban érdekeltekkel, a fogyatékkal élők sorsát
támogató partnerekkel, az oktatási -nevelési intézményekkel,
valamint a turizmusban tevékenykedő szervezetekkel történt, a
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásokat.
Határidő: 2015. november 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő aziránt érdeklődött, hogy az Erzsébet ligetnél a Semmelweis
utca és a Vidovszky Béla utca sarkán a kért gyalogátkelőhely mikorra fog elkészülni.
Ugyanakkor lakossági kérés alapján kezdeményezte, hogy a Botond utcából a
Kossuth útra kikanyarodó szakaszon a megállni tilos táblát cseréljék le várakozni tilos
táblára, ezzel megoldanák az ott lévő üzletek előtti parkolást, árupakolást, stb.
Béres János képviselő kérte, hogy a Bajcsy Zsilinszky úton a zöldterület
karbantartása, nyírása során menjenek végig az egész Bajcsy úton a Bánomkertig, a
Csempe Centrumig, mert ott rendszerint elmarad a fűnyírás az út mellett.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a halottak napján
biztosított lesz-e a temetők őrzése a polgárőrök által. Ha igen, mikortól.
Kérdése volt továbbá, hogy a Csókás zugi holtágaknál megtörtént-e a meder kotrása
utáni kerítések helyreállítása.
Toldi Balázs polgármester a felvetésekre reagálva elmondta, a zöldterület
karbantartás a Zöldpark Kft. feladata.
A temetők őrzése a mezőőrök által fog megtörténni, illetve a rendőrség is
fokozottabban lesz jelen a temetők környékén a hétvége folyamán.
A kerítések helyreállítását megkezdte a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Az említett zebra kialakítása folyamatban van, rövid időn belül meg fog valósulni a
felfestése.
Betkó József bizottsági elnök köszönte, hogy a Blaha Lujza úton a Szent Imre
templommal szemben végre elkészült a parkoló.
Kifogásolta továbbá, hogy a város több pontján folyó mosató csomópontok kiépítése
kapcsán kint maradtak a 30-as közúti táblák ott is ahol ez már nem indokolt, mert
már nem folyik munkavégzés.
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Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti épületénél befejeződött a parkoló építése. A jövő hét folyamán a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolánál is elkezdik a parkoló építést közfoglalkoztatás keretében,
amire már régóta szükség van.
Béres János képviselő a 30-as táblákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az Alföldvíz
Zrt. részéről ígéretet kaptak arra, hogy a hét folyamán helyreállítják a csomópont
kiépítések helyszínét, de nem történt semmi. Jó lenne, ha haladnának vele, mert itt a
rossz idő.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, a kivitelezővel történt egyeztetés
során azt kérte, hogy 15 műtárgy elkészülte után kezdjék meg az aszfaltozást.
Várhatóan a jövő hét folyamán elkezdődnek a munkálatok.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megköszönte a Kiss Bálint Általános
iskolánál a Petőfi úti parkolót. Kérte, hogy az akadálymentesítés is készüljön el és a
mozgáskorlátozott jelet fessék fel.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy az aszfaltozás utáni süllyedések
helyreállítása, javítása kinek a feladata lesz. Most nem kellene a végleges aszfaltozást
elvégezni, hanem csak egy fél év vagy egy év után.
Farkas Zoltánné képviselő megkérdezte, hogy ahol elmaradt a kátyúzás a nyár
folyamán, várható, hogy még karácsony előtt elkészül.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen várható. Bár az aszfaltozó cég
túlterhelt munkával, de vissza fognak térni és el fogják végezni.
További bejelentésként javasolta a képviselő-testületnek, hogy a novemberi és a
decemberi testületi illetve bizottsági üléseket vonják össze, és egy testületi illetve
bizottsági üléseket tartsanak. Azok időpontjául javasolta: bizottsági ülések november
23; 24; 25, míg a testületi ülés december 3.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy azt határozattal
hagyják jóvá.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
543/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
december havi képviselő-testületi ülés időpontját 2015. december 3.
napjában határozza meg.
A véleményező bizottságok ülése:
 Városfenntartó, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottság:
2015. november 23.
 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság: 2015. november 24.
 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság: 2015. november 25.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester továbbiakban felhívta a képviselők figyelmét, hogy az új
földforgalmi törvény alapján a földekkel való gazdálkodása az önkormányzatnak nem
túl egyszerű, az AKG támogatásokra sem úgy tudunk pályázni, mint a korábbi
időszakban. A pályáztatási eljárásnak a menete ma még nem tisztázott, és az sem
tiszta, hogy az önkormányzat pályázhat-e vagy sem. Amennyiben nem, úgy egy
önkormányzati tulajdonú Kft-nek kellene pályáznia.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, a feltételek között szerepel még,
hogy a kft-nek aktív mezőgazdasági termelőnek kell lennie, ami nem feltétlenül az
árbevételhez kapcsolódik, illetve földhasználati jogosultsággal kell rendelkeznie, amit
a földhivatal jegyez be a földhasználati nyilvántartásba.
Ennek is vannak meghatározott feltételei, hiszen az új földforgalmi törvény nem
biztos, hogy lehetővé teszi azt, hogy az önkormányzat földhasználati jogosultsággal
rendelkezzen, így csak mezőgazdasági termelőszervezet, vagy újonnan alakult
mezőgazdasági termelőszervezet lehet olyan jogosult, aki majd a földek
hasznosítására egyáltalán pályázhat a földműveseken kívül. A szabályozás elég
bonyolult, mert az önkormányzat esetében több olyan jogszabály is szerepet játszik,
ami egymással párhuzamosan kötelezettséget ró az önkormányzatra. Így a
földforgalmi és a nemzeti vagyonról szóló törvény egyaránt kötelező feladatokat
állapít meg, sőt a földforgalmi törvény kimondja, hogy mezőgazdasági
termelőszervezet nem lehet 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
legalább az ügyvezetője vagy annak cégvezetőjének tagsági jogviszonnyal kell
rendelkeznie. Az egyéb feltételek tisztázása most még folyamatban van.
Toldi Balázs polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a jövő hét
folyamán a pályázat kezelőjénél, az Mezőgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatalnál
kaptak egy időpontot, ahol tisztázni tudják ezeket a lehetőségeket. Amennyiben új
Kft-t kell alapítanunk ahhoz képviselő-testületi döntés szükséges.
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