GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
27/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december
3-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,
Poharalec László, és Vasas György Péter képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Enyedi László, Pardi László, Petényi Roland, Keresztesné Jáksó Éva
és Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Dr. Pacsika György a Járási Hivatal vezetője valamennyi
napirendhez,
Várfi András alelnök, Kmetykó János főépítész, dr. Varga Imre
ügyvéd,
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. Torma Éva igazgató főorvos,
dr. Szonda István intézményvezető,
Gera Krisztián a Liget Fürdő ügyvezetője
Fekete József a Gyomaszolg Kft. ügyvezetője,
Dr. Hunya Miklós az 1. napirendi pont tárgyalásához,
Vaszkó Katalin helyi lakos,

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat, az osztályvezetőket. Külön köszöntötte dr. Pacsika György urat a
gyomaendrődi járási hivatal vezetőjét, Várfi Andrást a Megyei Közgyűlés alelnökét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Fülöp István képviselő betegség miatt nem tud még részt venni az ülésen.
Fülöp István képviselő társunk sajnálatos módon kórházban tartózkodik, ahol
meglátogatta őt Gózan Sándor képviselő úr, akitől egy levelet küldött a képviselőtestületnek címezve.
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Felkérte Gózan Sándor képviselő urat olvassa fel a levelet.

„Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő társaim, tisztelt megjelentek!
Mint tapasztalhattátok az előző testületi és bizottsági ülésről egészségügyi problémák
miatt hiányoztam. Egészségi állapotom nem tehette lehetővé, hogy jelen lehessek az
elmúlt üléseken, ezt jelezte Polgármester Úrnak is. Közben kórházba is került,
mozgásszervi problémával átestem egy műtéten illetve vár is rám még egy műtét. A
kórházi ágyról is figyelemmel kísérem a város életét. Kívánom, hogy döntéseitekkel
továbbra is a város lakosságát szolgáljátok. Annak reményében, hogy mielőbb
viszontlátjuk egymást mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok és boldog új
esztendőt.”
2015. december 3.
Fülöp István
képviselő
Toldi Balázs polgármester megköszönte a levelet és ezúton is jobbulást kívánt
képviselő úrnak.
Elmondta, hogy az ülés előtt egy szép kötelességének kell eleget tennie. 25 éves
közszolgálati munkaviszonya elismeréseképpen egy virágcsokrot és egy oklevelet
nyújtott át Jegyző nővel Kulikné Kelemen Katalin ügyintézőnek.
Oklevél és virág átadása
Toldi Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek polgármester javasolta Gózan
Sándor és Pap István képviselőket kijelölni.
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
549/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Gózan Sándor és Pap István képviselőket
kijelölni.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetője szeretne néhány szót szólni a napirendek megtárgyalása előtt.
Dr. Pacsika György hivatalvezető megjegyezte, ebben a körben így utoljára
találkoznak, ezért megköszönte Járási hivatal és a maga nevében azt az
együttműködést, melyet az önkormányzat és a járási hivatal tanúsított egymás felé.
Külön megköszönte Polgármester úrnak azt a pozitív hozzáállást, hogy amikor olyan
jellegű kérésük volt, azonnal segített és ők is igyekeztek ugyanilyen helytállással az
önkormányzat kéréseinek eleget tenni. Bízik benne, hogy ez a tendencia 2016-ban is
folytatódni fog és hasonlóan eredményes lesz a kapcsolatuk.
Békés, boldog karácsonyt kívánt mindenkinek és eredményes újévet. A jövő évi
feladatokhoz erőt kívánt, sok pályázati pénzt és minden olyan jót, amit egy képviselő
illetve egy polgármester a magáénak tudhat.
Toldi Balázs polgármester is megköszönte azt a segítséget, melyet a Gyomaendrődi
Járási Hivatal nyújtott részünkre. Véleménye szerint zökkenőmentes volt a kapcsolat a
hivatalok között.
A napirendi pontok előtt kérte, hogy döntsenek még a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy még 24 nap szabadsággal rendelkezik, melyből decemberben 21
napot kíván letölteni, ugyanis ennyi munkanap van még ebben az évben. A
szabadságot Alpolgármester Asszonnyal egyeztetve venné ki.
Kérte, hogy személyes érintettség miatt zárják ki a szavazásból. Felhívta a
figyelmet, hogy a kizáráshoz 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 határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
550/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a szabadságának alakulásáról adott
tájékoztató döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
551/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2015. december 1.
napjától december 31 napjáig 21 munkanap szabadságot kíván
letölteni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a
meghívó szerinti 1. napirendi pontként szereplő Kis Sándor kérelme tárgyú
előterjesztést vegyék le a napirendről, amit várhatóan rendkívüli ülésen tárgyal majd
meg a testület. Az eredetileg kiküldött anyaghoz képest kiegészítő melléklet lett
kiküldve a 3,8 és 9. napirendi pontokhoz, illetve kiegészítés miatt újólag került
kiküldésre a 47, 48 és 49. napirendi pontok előterjesztései.
Kérdezte, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek kérdése,
kiegészíteni valója.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
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
552/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
1. A holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírásra
beérkezett ajánlat(ok) ismertetése, a haszonbérleti szerződés megkötése
2. Gyomaendrőd Településrendezési eszközök záró vélemény elfogadása
3. Zárt versenytárgyalási felhívás elbírálása – Templom – zugi strand, kemping,
gyomai szabad-strand bérbe adására
4. Templom – zugi 7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
5. Pályázat benyújtása agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre (AKG)
6. Mezőgazdasági termelőszervezet alapítása
7. Együttműködési megállapodás kötése KBC-vel projektmenedzsmenti feladatok
ellátására
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8. Együttműködési megállapodás kötése a Békés Megyei Önkormányzattal
projektmenedzsmenti feladatok ellátására
9. Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület
támogatás
előfinanszírozási kérelme
10. Termőföldek hasznosítása
11. Fő út 85. sz. ingatlan hasznosítására pályázat kiírása
12. Helyiség bérleti díjak módosítása
13. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
14. Gyomaközszolg Kft. beszámolója a november 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról, és a várható bevételek, kiadások alakulásáról Gyomaközszolg Kft. kérelmének elbírálása
15. Háziorvos vállalkozások adómentességi kérelme
16. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
17. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
18. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
19. A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
módosítása
20. Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása – törzskönyvi eljárásban hiánypótlási kötelezettség teljesítése
21. Szent Antal Népház alapító okirat módosítása - törzskönyvi eljárásban
hiánypótlási kötelezettség teljesítése
22. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
23. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
24. Dr. Török és Társa Fogászati Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés
módosítása
25. Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak a
felhasználásáról 2015-ben
26. XVII. Nemzetközi Halfőző verseny intézményi beszámolója
27. A Liget Fürdő Kft. önkormányzati tartozásának rendezése
28. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
29. Beszámoló a 2015. évi pályázatokról
30. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
31. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
32. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi
támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról
33. Tájékoztatás a Ki Kicsoda című kiadvány megjelentetéséről
34. Gyomaendrődi Mentő Alapítvány, illetve Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatása
35. Kner Nyomdaipari Múzeum 2016. évi támogatása
36. Részvétel a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva a Magyar KajakKenu Szövetség által benyújtandó GINOP 7.1.2 pályázatban (lapátos védjegy)
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37. 2016 évi rendezvényterv elfogadása
38. Gyomaendrődi laboratórium működtetésének problémái
39. Közterületi térfigyelő rendszer kiépítése
40. Helyi gazdaság támogatása webes és mobil applikációs technológiával
41. Társulásokban végzett munkáról beszámoló
42. Beszámoló a villamos energia közbeszerzésről
43. Területvásárlás a kerékpárút építése miatt
44. Kerékpárforgalmi létesítmények üzemeltetése, fenntartása
45. Csúszdapark létesítése a Gyomaendrődi Liget Fürdőben
46. Forgalmi rend változtatások
47. Közvilágítási rendszer karbantartása
48. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázatok elbírálása
49. 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalása
50. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) és b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
51. Főépítészi pályázat elbírálása
52. Méltatlansági eljárás megszüntetése
53. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés hiányában kérte, 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
553/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
64/2015.(II.12.); 92/2015.(II.25.); 93/2015.(II.25.); 94/2015.(II. 25.);
152/2015.(III.26.);
413/2015.(VIII.27.);
416/2015.(VIII.27.);
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444/2015.(IX.24.); 467/2015.(IX.24.); 474/2015.(IX.24.); 475/2015.(IX.24.) KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírásra beérkezett
ajánlat(ok) ismertetése, a haszonbérleti szerződés megkötése
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, hogy a pályázat benyújtására 2015.
november 20-ig volt lehetőség, határidőben 1 pályázat érkezett, a Körös Vidéki
Horgászegyesületek Szövetsége részéről.
A városfenntartó bizottság javasolja azt elfogadni és a haszonbérleti szerződés
megkötését is javasolják a szövetséggel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
554/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "
Gyomaendrőd Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfászugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint a
Vajda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adása" című
pályázatra beérkezett Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Körösvidéki
Horgász
Egyesületek
Szövetsége
pályázatát
eredményesnek nyilvánítja.
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3. A Képviselő-testület a GYHO-2015 jelű, "Gyomaendrőd Endrőd Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfászugi, a Rév-zugi, a Torzsászugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó halgazdálkodási
jogának haszonbérbe adása" című pályázat nyerteséül a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége pályázót hirdeti ki, részére a
pályázati kiírás szerint, a pályázatában vállalt feltétekkel a pályázat
tárgyát képező holtágak halgazdálkodási jogát haszonbérbe adja.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

2.Napirendi pont
Gyomaendrőd Településrendezési eszközök záró vélemény elfogadása
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, hogy a záró szakmai vélemény alapján a
Településrendezési Eszköz módosítás jóváhagyása jogszerűen megtehető.
A szerkezeti terv módosítás jóváhagyása határozattal történik és megelőzi a Helyi
Építési Szabályzat elfogadását. A HÉSZ és annak mellékleteit képező szabályozási
tervlapok módosítása rendeletalkotással hagyható jóvá.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
555/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város képviselő testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt.
határozattal elfogadott a VÁTI Városépítési Kft által készített 1:80
000 méretarányú Településszerkezeti Terv tervlapját, valamint az
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1:20000 méretarányú belterületi tervlapját az Optimunka Bt által
módosított 1:80000 méretarányú Településszerkezeti Terv tervlapján,
valamint az 1:20000 méretarányú belterületi tervlapján végzett alábbi
módosításokkal fogadja el:
1. A külterület 0112/11 és 0112/12 hrsz-ú földrészletei általános
mezőgazdasági terület felhasználásról különleges (mezőgazdasági
üzemi) felhasználásra módosulnak.
2. A belterület 3799/3 és 3797 hrsz-ú földrészletei falusias lakóterület
terület felhasználásról gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató
felhasználásra, a külterület 14845, 14846 és 14847 hrsz-ú
földrészletei általános mezőgazdasági terület felhasználásról
gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató felhasználásra módosulnak.
3. Az 1089 hrsz-ú földrészlet beépítésre nem szánt különleges (vímű)
terület terület felhasználásról kertes mezőgazdasági felhasználásra
módosul.
4. A külterületi 01037/3 hrszú földrészlet területe általános
mezőgazdasági terület felhasználásról gazdasági erdő felhasználásra
módosul
5. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Hídfő u. 2. sz. 6270
hrsz alatti földrészlet terület felhasználása falusias lakóterületről
kereskedelmi szolgáltató területre módosul.
6. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Lábas u. 10. sz. 5073
hrsz alatti földrészlet terület felhasználása falusias lakóterületről
kereskedelmi szolgáltató területre módosul.
7. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Bajcsy Zsilinszky u.
66. sz. 2477 hrsz alatti földrészlet terület felhasználása kisvárosias
lakóterületről kereskedelmi szolgáltató területre módosul.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselőket. Felhívta a figyelmet, hogy a szavazáshoz minősített többségű
szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében
eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
9. § és 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi
Vasúti és Hajózási Hivatala, a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztálya, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Békés Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztálya,
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztálya, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-védelmi Főosztálya, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központja és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési
szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek
biztosítandók:
Min/max
Övezeti jel Beépíté Max.
építmén Min.
Min.
Előkert Oldalke Hátsóker
Jel
si mód beépítetts y
telekterüle zöldfelül min (m) rt min t
ég (%)
t (m2)
et (%)
(m)
min.(m)
magassá
Sz
40
Vt1
SzabaVt
40
9,0
2000
30
h/2
6
9,0
2000
*
donálló
_
Sz 40 SzabaVt2
Vt
7,5 2000 donálló
*

40

7,5
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2000

30

_

h/2

6

Min/max
építmén Min.
Övezeti jel Beépíté Max.
Min.
Előkert Oldalke Hátsóker
Jel
si mód beépítetts y
telekterüle zöldfelül min (m) rt min t
ég (%)
t (m2)
et (%)
(m)
min.(m)
magassá
Sz 40 SzabaVt
40
6,5
800
30
h/2
6
6,5 800 donálló
Vt3
_
Vt4

Vt

O

45 Oldalh.
7,5 500 álló

45

7,5

500

27,5

7,5

500

25

7,5

500
500

O
Vt
Vt4
7,5
*
Z
Vt
7,5
Vt5

45 Oldalh.
45(65)++
500 álló

Z
Vt
Vt5
7,5
*
K
Vt
7,5
Vt6

45 Zártsor
45(65)++
500
ú

7,5

45 Kialakul
500
t

45

7,5

45 Kialakul
7,5 K
t

45

7,5

Vt7

Vt

K

45 Zártsor
500
ú

45

500
Kialakult

27,5
25
27,5
27,5

_
_

h

6

h

6

_

_

_

_

_
_

6
6

K

h

K

h

K 45 Kialakul
Vt
45(65) ++
7,5
Kialakult
27,5
K
h
Vt7
7,5 K
t
_
*
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert
esetén
++
2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.”
2. § A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek
biztosítandók:
Min/max
Min.
Előkert Oldalke Hátsóker
Övezeti jel Beépíté Max.
építmén Min.
Jel
si mód beépítetts y
telekterül zöldfelül min (m) rt min t min.(m)
g (%)
et (m2)
et (%)
(m)
magassá
Sz 50
Gk1
Szaba* Gk 10, 200 donálló
50
10,5
2000
25
10
8
10
5 0
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Min/max
építmén Min.
Övezeti jel Beépíté Max.
Min.
Előkert Oldalke Hátsóker
Jel
si mód beépítetts y
telekterül zöldfelül min (m) rt min t min.(m)
g (%)
et (m2)
et (%)
(m)
magassá
Gk2
Sz 40 SzabaGk
40
7,5
2000
30
10
8
10
*
donálló
7,5 200
Sz 40 SzabaGk3
200
* Gk 6,5
donálló
40
6,5
2000
30
5
8
10
0
Gk Sz 60
* 7,5 800
Ip. parki
Szaba60
7,5
800
20
5
h/2
h
Gk4 humán
donálló
sz.
Gk5 Gk K 60 Kialakul
60
Kialakult Kialakult
20
K
_
K
K K
t
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert
esetén”
3. § (1) A Rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt melléklet (továbbiakban:
tervlapok)
K8-as
tervlapja
helyébe
a
rendelet
1.
melléklete
lép.
(2) A tervlapok K9-es tervlapja helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A tervlapok K11-es tervlapja helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A tervlapok K12-es tervlapja helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A tervlapok K15-ös tervlapja helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A tervlapok K16-os tervlapja helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A tervlapok B4-es tervlapja helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A tervlapok B5-ös tervlapja helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A tervlapok B8-as tervlapja helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A tervlapok B9-es tervlapja helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A tervlapok B10-es tervlapja helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A tervlapok B11-es tervlapja helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
(13) A tervlapok B13-as tervlapja helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
(14) A tervlapok B18-as tervlapja helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
(15) A tervlapok B19-es tervlapja helyébe a rendelet 15. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
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Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. december hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. december 7.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
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1. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K8-as tervlap

2. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K9-es tervlap
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3. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K11-es tervlap
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4. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K12-es tervlap

5. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K15-ös tervlap
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6. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
K16-os tervlap
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7. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B4-es tervlap

8. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B5-ös tervlap
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9. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B8-as tervlap

10. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B9-es tervlap
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11. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B10-es tervlap

12. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B11-es tervlap
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13. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B13-as tervlap

14. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B18-as tervlap
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15. melléklet a 22/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
B19-es tervlap
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3. Napirendi pont
Zárt versenytárgyalási felhívás elbírálása – Templom – zugi strand, kemping,
gyomai szabad-strand bérbe adására
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 bizottsági elnök elmondta, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi, strand és kemping bérbe
adására zárt versenytárgyalást írt ki. A zárt versenyeztetési eljárásra a Képviselőtestület az alábbi ajánlattevőket hívta meg:




Pájer Sándor egyéni vállalkozó,
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft,
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdülési Szövetség Turisztika Egyesület

Határidőre Pájer Sándor egyéni vállalkozó nyújtotta be ajánlatát, mely jogszerű, így a
szerződés megkötésének jogi akadály nincs.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban és közben elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és mindkét
bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatokat.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 9 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
556/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd, Templom – zug ( 7701/1, 7701/2 hrsz. ), továbbá a
Gyomai szabad strand (03/9 hrsz.) bérbeadása tárgyában kiírt zárt
versenytárgyalási felhívásra beérkezett Pájer Sándor Gyomaendrőd,
Bocskai utca 58/1. szám alatti lakos ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pájer
Sándor Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1. szám alatti lakos pályázatát
eredményesnek nyilvánítja.
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd, Templom – zug ( 7701/1, 7701/2 hrsz. ), továbbá a
Gyomai szabad strand (03/9 hrsz.) vonatkozásában a pályázati
kiírásban meghatározott feltétek szerint Pájer Sándor Gyomaendrőd,
Bocskai utca 58/1. szám alatti lakossal bérleti szerződést köt.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármester a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4. Napirendi pont
Templom – zugi 7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
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 elnök asszony elmondta, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete októberi ülésén a Gyomaendrőd, Templom –
zugban lévő 7701/9 hrsz.-ú ingatlant értékesítésre nyílt pályázati pályázatot hirdetett.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. november 20. 12:00. óra volt.
Határidőre Pájer Sándor egyéni vállalkozó nyújtotta be ajánlatát. Pájer Sándor
nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára bruttó
4.800.000,- Ft összegű ajánlatot tett.
A városfenntartó és a pénzügyi bizottság javasolja a pályázati eljárás eredményessé
nyilvánítását illetve az adásvételi szerződés megkötését Pájer Sándorral.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
557/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pájer
Sándor Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1. szám alatti lakos
Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre
meghirdetett
nyílt
pályázati
felhívásra beérkezett
ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pájer
Sándor
Gyomaendrőd,
Bocskai
utca
58/1.
szám
alatti
lakos Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/9 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra benyújtott
pályázatát eredményesnek nyilvánítja.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Pájer Sándor Gyomaendrőd, bocskai utca 58/1. szám
alatti lakos 7701/9 hrsz.-ú beépítetlen terület megvásárlására
tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
2. Vételár: 4.800.000,- Ft,
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg történik,
4. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a
földhivatali eljárás díjai vevőt terhelik,
5. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását
követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5. Napirendi pont
Pályázat benyújtása agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre (AKG)
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó elnök asszony elmondta, hogy a Széchenyi 2020 keretében
megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás. A felhívás az aktív
mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható fejlődésének
támogatása érdekében került kiírásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lehetősége van a Magas Természeti Értékű
Területi lehatárolás, szántó és legelő (gyep) földhasználati kategória, túzokvédelmi
előírásokkal kategóriában pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat a tulajdonában
lévő 155 ha földterületekre venné igénybe az AKG-t, így az igényelt önkormányzati
támogatás 25.629.873 Ft/ év lenne.
Az 5 éves fenntartási időszak alatt összesen 128.149.365 Ft.
A várható költségek megegyeznek a terület hasznosításából származó bevételekkel.
Amennyiben az Önkormányzat sikeresen pályázik az AKG-re, abban az esetben
szigorú kötelezettségeknek kell eleget tennie, amely jelentős adminisztratív terhet ró
az Önkormányzatra. Ebben az esetben célszerű a fenntartási időszak alatt legalább 1
munkavállaló erre a célra történő foglalkoztatása, hiszen a kötelezettségek be nem
tartása támogatás megvonását vagy visszafizetését vonhatja maga után.
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.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
558/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) pályázati kiírásra a Magas Természeti
Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal
(zonális) kategóriában, valamint Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyep
földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (zonális) kategóriában az alábbi
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában:
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1.
2.
3.
4.
5.
összesen:

Hrsz
02629/38
02629/39
02629/34
02693/5
02626/4

Művelési ág
szántó
legelő
szántó,
legelő
szántó
szántó

ha.m2
43,6858
40,8892
1.9153
3.2447
34,3467
31,4626
155,5443

AK
707,12
261,68
33.33
28.23
532,85
431,99
1995,2

A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, aláírására.

a

szükséges

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Mezőgazdasági termelőszervezet alapítása
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 elnök asszony elmondta, hogy mindhárom bizottság
tárgyalta ezt a napirendi pontot és támogatták is az előterjesztésben szereplő döntési
javaslatokat. Az Önkormányzat 97 %-os tulajdonhányaddal 2.900.000 Ft törzsbetéttel
járuljon hozzá a Gyomaendrődi Földkezelő Alap létrehozásához.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kiegészítésként javaslatot tett a Felügyelő bizottság tagjainak személyére, Iványi Lajos
Mihályné, Szabó Balázsné és Dávid Máté személyében. Kérte a képviselőket,
amennyiben egyetértenek a javasolt Felügyelő bizottsági tagok személyével, akkor az
ő neveikkel kiegészítve szavazzanak a 2. döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy egyben szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
559/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. néven önkormányzati tulajdonban lévő
mezőgazdasági termelőszervezetet hoz lére.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a gazdasági társaság
létrehozásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a 2. javaslatnál a Gyomaendrődi Földkezelő Kft
társasági szerződésének elfogadásáról szavazzanak. Ez tartalmazza a felügyelő
bizottság tagjainak személyét is.
További kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a kiegészített döntési javaslatról.
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
560/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. társasági szerződését a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a kft. társasági szerződésének aláírására és az egyéb szükséges
jognyilatkozatok megtételére. Felhatalmazza továbbá mint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tag törvényes képviselőjét, hogy a Gyomaendrődi Földkezelő Kft-ben
a tagsági jogokat gyakorolja.
A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az
alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
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1.2. A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
1.3.A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
2. A társaság tagjai
2.1. Cégnév (név): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 725525
Székhely: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
Képviseletre jogosult neve: Toldi Balázs polgármester
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd Liszt Ferenc u. 2.
2.2. Név: Varju Róbert
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd Kálmán Farkas u. 2/1.
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: 01.11 ’08
Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 02.10 ’08
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan.
b) határozott
5. A társaság törzstőkéje
5.1.
A
társaság
törzstőkéje 3.000.000,Ft,
azaz hárommillió
amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

forint,

5.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak
bejelenteni.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
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6.1. Név (Cégnév): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 2.900.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz 2.900.000,- Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 2.900.000,- Ft, mértéke a tag
pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi
számlájára/ a társaság házipénztárába.
6.2. Név : Varju Róbert
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz 100.000,- Ft.
Cégbejegyzésig
szolgáltatandó
összeg:100.000,Ft, mértéke
a
tag
pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi
számlájára / a társaság házipénztárába.
7. Pótbefizetés
7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
8. Üzletrész
8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az
üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja
is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján
gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek
helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni
hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
8.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
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b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész: 97 %
Név (Cégnév): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2. üzletrész:3%
Név : Varju Róbert

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a
törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert
a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás
miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt
személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére
a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
b) jogosultság nem illeti meg.
9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
10. A nyereség felosztása
10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára
figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját
tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét,
továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
1158

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a
taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.
10.2. Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Arány: 97%
Név: Varju Róbert
Arány: 3%
10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés
meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai
gyakorlására jogosult.
10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
11. A társaság taggyűlése
11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére
vagy telephelyére.
11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév):Gyomaendrőd Város Önkormányzata
szavazatszám: 97 arány: 97 %
Név: Varju Róbert
szavazatszám: 3 arány: 3%
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11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt
taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt
szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt
taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet
hosszabb tizenöt napnál.
11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a
szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
12. Az ügyvezetés és képviselet
12.1 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Varju Róbert
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd Kálmán Farkas u. 2/1.
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 3.
A megbízatás lejárta: 2020. november 30.
A vezető tisztségviselő
munkaviszonyban látja el.

a

társaság

ügyvezetését megbízási

13. Cégvezető
13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
14. Cégjegyzés
14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Varju Róbert
15. Felügyelőbizottság
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jogviszonyban /

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
15.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Dávid Máté
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi. u. 19.
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 3.
A megbízatás lejárta: 2020. november 30.

Név: Iványi Lajos Mihályné
Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kisfaludy u. 9/1.
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 3.
A megbízatás lejárta: 2020. november 30.

Név: Szabó Balázsné
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Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 21.
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 3.
A megbízatás lejárta: 2020. november 30.
17. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
18. Egyéb rendelkezések
18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű
társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé
válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint
működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az
egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.
18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2015. december 3.
Tagok aláírása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs polgármester
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Varju Róbert
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
Dr. Varga Imre ügyvéd
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a 3. döntési javaslatról a törzsbetét
biztosításáról szavazzanak
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
561/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
mezőgazdasági termelőszervezet létrehozásához 2.900.000,- Ft (azaz
kettőmillió-kilencszázezer)
forint
törzsbetétet
biztosít
az
Önkormányzat a 2014. évi földalapú támogatás terhére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a székhelyként történő bejegyzésről kérte, hogy
szavazzanak.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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
562/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. az
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. szám alatti ingatlant a Gyulai
Törvényszéken - ingyenes használat jogcímen - székhelyeként és
központi ügyintézés helyeként bejegyeztesse.
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi Földkezelő Kft nevében
Gyomaendrőd település nevét szerepeltesse.
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás kötése KBC-vel projektmenedzsmenti feladatok
ellátására
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 elnök asszony elmondta, hogy a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet jelentős változtatásokat vezetett
be a korábbi időszakra vonatkozó szabályozási rendszerhez képest.
Fontos, hogy az Önkormányzat már a pályázati források megnyílása előtt felkészüljön
arra, hogy a támogatási lehetőségeket minél hatékonyabban kihasználja fejlesztési
elképzelései megvalósítása érdekében. A Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza
az európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek
elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait.
A projektmenedzsment költségek vonatkozásában a közszféra szervezetekre speciális
előírások vonatkoznak. A projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás
alatti projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja a közszféra
szervezet kedvezményezettek esetén kizárólag akkor számolható el a projekt
keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv,
vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb
szervezet látja el.
A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjai úgy határoztak, hogy
a Korm. rendelet által hozott változásokat egységesen, közösen kívánják a jövőben
kezelni, ezért a társulás szervezetét megerősítik és felkészítik arra, hogy a térséghez
tartozó közszféra szervezetek részére a 2014-2020-as programozási időszakban
projektmenedzseri, és más szakértői szolgáltatásokat nyújthasson, mint egyéb
szervezet a KBC tagjain kívüli más településeknek is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tehát dönthet úgy, hogy
a közeljövőben megnyíló uniós pályázatok előkészítése és a fejlesztési projektek
megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok ellátását saját szervezetén
belül biztosítja, illetve amennyiben nem rendelkezik elegendő kapacitással, akkor
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igénybe veszi a KBC fent ismertetett szolgáltatását az egyes projektekre vonatkozóan,
eseti megbízással.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy az együttműködési megállapodás
szövegéről is szavaznak-e, mely utólag került kiküldésre? Pontosítani kérte ennek a 6.
pontját, miszerint a települési önkormányzat, amennyiben nem rendelkezik elegendő
kapacitással, akkor a költségvetési szerv 100 %-ban önkormányzati tulajdonú
gazdasági társasággal látja el a feladatokat. Ezt kívánta pontosítani, hisz amennyiben
van kapacitásunk, abban az esetben tudja ezen feladatokat ellátni.
Toldi Balázs polgármester megköszönte képviselő úrnak a pontosítást, és kérte, hogy
ezzel a módosítással, illetve a döntési javaslatban állami tulajdonú helyett
önkormányzati tulajdonúra kell változtatni a megfogalmazást.
További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület 9 igennel és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
563/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások igénybevétele és a fejlesztési
projektek megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatokat
saját szervezetén belül biztosítja.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
együttműködési keretmegállapodás tervezetet megismerte, azt Dr.
Varga Imre ügyvéd úr állásfoglalásának megfelelően módosított
formában elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az
Önkormányzat az egyes fejlesztési projektek projektmenedzsmenti
feladatainak ellátására nem rendelkezik elegendő kapacitással, akkor
az egyes konkrét projektek beruházások ismeretében projektenként
dönt arról, hogy az uniós alapokból történő támogatások
felhasználása a településen megvalósuló projektek esetében a
272/2014.(XI.05.)számú 3.8.2.1. pontja szerint a projektmenedzsmenti
feladatokat az önkormányzat költségvetési szerve, vagy 100 %-os
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önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasággal láttassa el.
Azaz kapacitáshiány esetén az Önkormányzat fenntartja magának a
jogot, hogy eseti, az adott projektre vonatkozó együttműködési
megállapodást
kössön
a
Közép-Békési
Területfejlesztési
Önkormányzati Társulással (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
keretmegállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás kötése a Békés Megyei Önkormányzattal
projektmenedzsmenti feladatok ellátására
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 elnök asszony elmondta, az előző napirendnél ismertetettek
alapján nemcsak a KBC kereste meg az Önkormányzatot, hanem a Békés Megyei
Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, Zalai Mihály úr is. Mivel a megyei
Önkormányzat a megkötött megállapodások ismeretében tervezi költségvetését és
humánerő forrását, ezért Zalai Mihály megkérte Önkormányzatot, hogy jelezze,
igénybe kívánja-e venni a megyei önkormányzat projektmenedzsmenti szolgáltatását,
vagy e feladatokat más szervezeten keresztül tervezi megvalósítani.
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, melyből 2 bizottság javasolta a
megállapodás megkötését, míg a harmadik bizottság nemmel szavazott.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület a döntési javaslatot 2 igen, 3 nem szavazattal és 6 tartózkodással
elutasította az előterjesztett döntési javaslatot és a következő javaslatot fogadta el:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
564/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások igénybevétele és a fejlesztési
projektek megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatokat
saját szervezetén belül biztosítja.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem
köt
együttműködési
keretmegállapodást
projektek
projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Békés Megyei
Önkormányzattal.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9. Napirendi pont
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület
támogatás
előfinanszírozási kérelme
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 elnök asszony elmondta, az Önkormányzat is tagja a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek, akik az elmúlt években a LEADER
programokat koordinálták és segítették.
Az Egyesület a megkezdett munkáját a 2014-2020-as programozási időszakban is
folytatni kívánja, melyre támogatási kérelmet nyújt be. Amennyiben kedvező
elbírálásban részesül úgy az egyesület a 2014-2020-as időszakra vonatkozó helyi
fejlesztési stratégiát kidolgozza. A támogatott egyesületek előkészítő támogatásban
részesülnek. Ez az összeg az egyesület esetében 8.500.000 forint. A támogatás
utófinanszírozású.
Az Egyesület a tag önkormányzatok segítségét kéri a támogatás
előfinanszírozásában. Az előfinanszírozáshoz szükséges 8,5 millió Ft települések
közötti megosztása lakosságarányosan került megállapításra, a mellékelt kérelemben
meghatározottak szerint, mely összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tekintetében 1.370.719 forint. Ezen összeg átadásának két előfeltétele van, egyrészt a
Támogatói Okirat megszerzése, másrészt az önkormányzatunk részéről
megelőlegezett 1.947.657 forint összegű támogatás visszafizetése.
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A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A 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
565/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.370.719 forint
összegű kölcsönt biztosít a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület részére a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásához. A
kölcsön biztosításának előfeltétele, hogy az Egyesület bemutassa az Irányító
Hatóság által kibocsátott Támogatói Okirat másolatát, valamint visszafizesse
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a 2012. évben, 1.947.657 forint
összegben megelőlegezett támogatást.
2. Az 1.370.719 forint összegű kölcsön forrásaként az Egyesület részéről 2015.
évben visszafizetett, megelőlegezett támogatás szolgál.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a tagi
kölcsönnel kapcsolatos megállapodás aláírására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
Termőföldek hasznosítása
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, három önkormányzati tulajdonban lévő
termőföld bérletére érkezett be igény. Az egyik egy 10 hektáros terület, helyrajzi
száma 14002, ez az ún. Papok földje, a zagytározó rekultivált zagytározó. A
startmunka program keretében kívánják hasznosítani, ezért a bizottság nem javasolja
bérleti szerződés meghirdetésére ezt a területet.
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A másik két terület a Bónom- zughoz közeli kisebb területek. Az egyik 0,7 hektáros
szántó, a másik 0,4 ha művelhető szántó. A bizottság ennek a 2 területnek a
haszonbérletét 1 év időtartamra javasolja meghirdetni nyílt eljárásban.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta::
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
566/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14002
helyrajzi számú termőföldet nem kívánja haszonbérbe adni.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy most a 2. döntési javaslat B alternatívájáról
szavazzanak. Mindkét bizottság azt javasolta, hogy adják haszonbérbe ezt a földet.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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
567/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 15060/52 és 02774/12 helyrajzi számú termőföldek határozott
idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet az alábbi felhívás szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet meg Gyomaendrőd,
Bónom – zug közelében található 15060/52 és 02774/12 hrsz.-ú termőföldek
haszonbérletére.
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1. A haszonbérleti jog időtartama: 1 év.
2. A haszonbérleti eljárásban pályázóként részt vehet:
A) Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő
gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami
állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat
megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés
alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a
Földforgalmi
törvény
végrehajtására
kiadott
rendeletben
meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik).
B) Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági
termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként
nyilvántartásba vett.
Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti átlátható szervezetnek.
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.
3. A pályázati eljárás tárgyát képező termőföldek főbb adatai:
Hrsz.

Művelési ág

15060/52
02774/12

szántó 6
szántó
ebből:
szántó 4
szántó 5
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Terület
( ha )
0,7093
0,7708

AK érték

0,2067
0,2254

4,67
3,92

8,65
8,59

kivett

0,3387

4. A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának
Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, személyesen
vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden oldalon aláírva,
“eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „termőföldek
bérbeadása” szöveget.
Határideje: 2016. január 11. 1000 óra.
5. Pályázati biztosíték:
1. A meghirdetett termőföldekre 10.000,- Ft/termőföld pályázati biztosíték utalását el
kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a
pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. január 11. ). A
versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell
az előleg átutalásának elindítását.
2. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett
előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az
előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
6. Ajánlati kötöttség, ajánlat visszavonása
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.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
7. Pályázat érvényességének feltételei
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a bérleti díj mértékére,
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3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt,
4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
6. a birtokba lépés időpontjában nem esik a Földforgalmi tv. 16. § (2) és (3)
bekezdéseiben
foglalt,
birtokolható
(birtok:
a
jogosult
tulajdonában,
haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló
valamennyi föld) területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá,
7. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása
utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó
dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a
pályázathoz csatolni.
Az Önkormányzat 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.
8. A versenytárgyalás lefolytatása
Az ajánlatok értékelését követően
versenytárgyalás kerül lefolytatásra.
A versenytárgyalás időpontja:

az

érvényes

ajánlatot

tevők

között

2016. január 18. 1400

Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot bízza meg.

a

9.Pályázatok értékelése, elbírálása
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
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legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni.
A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
10.Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja
A haszonbérleti szerződést Hunya Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell
tenni.
A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. A mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról 2013. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint meghatározott előhaszonbérleti
jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül
tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról
lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni,
ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem
nyilatkozik.
11.Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető
A bérleti díj mértéke: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra
létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és
a kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.
A bérleti díjra az ajánlatot kilogramm/aranykorona értékben kell megtenni, amely
nem lehet kevesebb 35 kg/AK értéknél.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől
alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a
fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását
tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
12.Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások
Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az
esedékes tárgyév szeptember 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül
kell megfizetni.
13.Szerződéskötés feltételei
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A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
A haszonbérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott művelési kötelezettséggel
kapcsolatos feltételek biztosítása.
A szerződéskötés egyéb feltételei:
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.
14.Egyéb információk
A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
A
pályázat
felhívás
megjelenik:
a
Gyomaendrőd
Város
honlapján
( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hirmondó írott sajtóban.
A termőföldekkel, 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.).
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Fő út 85. sz. ingatlan hasznosítására pályázat kiírása
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 elnök asszony elmondta, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő
– testülete a 2015. szeptemberi ülésén döntött a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti
(volt óvoda) ingatlan nyílt eljárásban történő értékesítéséről, a vételár 9.250.000,- Ft
összegben lett meghatározva. A 2015. október 30. napjára meghirdetett
versenytárgyalásra nem volt jelentkező.
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Az eredménytelen értékesítési hirdetésre tekintettel a pénzügyi bizottság javasolja a
Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadására a pályázat kiírását, javasolja továbbá a
pályázati kiírás feltételei között rögzíteni a kettő havi bérleti díj összegének megfelelő
kaució kikötését.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
568/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő út
85. szám alatti ingatlan határozott idejű bérbeadására nyílt pályázatot hirdet az
alábbi felhívás szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet meg
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadására.
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
3. A bérleti eljárásban pályázóként részt vehet:



Természetes személy,
cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
illetve
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több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében az ingatlanra bérleti szerződést köthet.

Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti átlátható szervezetnek.
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.
3. A bérleti jog időtartama: 2 év.
4. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan főbb adatai:
Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
3495 hrsz.

Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált. Műszaki állapota jó.
Telek alapterülete: 1528 m2.
Az épület hasznos alapterülete: 257 m2.

5. A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:
5.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
5.2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva,
személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden
oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Fő út
85. szám alatti ingatlan bérbeadása” szöveget.
5.3. Határideje: 2016. január 11. 1000 óra.
6. Pályázati biztosíték:
6.1. A meghirdetett ingatlanra 20.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A
pályázati biztosítékrendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. január 11. ).
A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni
kell az előleg átutalásának elindítását.
6.2. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a
befizetett előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén
kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
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7. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
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.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
8. Pályázat érvényességének feltételei
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát:
8.1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
8.2. a bérleti díj mértékére,
8.3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt,
8.4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
8.5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
8.6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása
utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó
dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a
pályázathoz csatolni.
A fenti feltételek hiánya szerződéskötést kizáró oknak is minősül.
9. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen ha:
9.1. nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak,
9.2. a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre,
9.3. a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
9.4. a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem
jogosult,
9.5. a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a
valóságnak,
9.7. a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó
tartozása van;
10. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt
tagjai vesznek részt.
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Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. január 11. 1300 óra.
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.
11. A versenytárgyalás lefolytatása
Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás
kerül lefolytatásra.
A versenytárgyalás időpontja: 2016. január 27. 1400
Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem
út 124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi,
Gazdasági, Ellenőrző, Turisztikai és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.
12. Pályázatok értékelése, elbírálása
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 mértékénél alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni.
A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető
A bérleti díj mértéke: bruttó 50.000,- Ft/hónap.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől alacsonyabb
mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél
kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek
minősül.
Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján, a
kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.
14. Szerződéskötés feltételei
Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az értesítést követően 15 napon belül
szerződést köt.
Bérlő köteles legkésőbb a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi
bérleti díj összegének megfelelő kauciót megfizetni a Bérbeadó részére.
A szerződéskötés egyéb feltételei:
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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.
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 felmondása vagy attól történő elállása esetén a
szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
15.Egyéb információk
A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (
www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban.
Az ingatlannal, 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 ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Helyiség bérleti díjak 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 elnök asszony elmondta, a pénzügyi bizottság az
előterjesztésben foglalt bérleti díjak módosítását megtárgyalta és javasolja azok
határozat szerinti elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
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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
569/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonában lévő bérbe illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és
területhasználati díjait, a 2016. évre várható infláció mértékével, azaz 1,6 %-kal,
megemeli 2016. január 1. napjától kezdődően 2016. december 31. napjáig az alábbiak
szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
bérleti díj
Szabadság tér, Buszállomás-trafik
5.600,- Ft/hó + Áfa
Hősök u. 56., 14,10 m2 iroda, közjegyző
6.600,- Ft/hó + Áfa
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2
10.500,- Ft/hó + Áfa
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
12.400,- Ft/hó + Áfa
Piac és vásárrendezés Markt-Plus Kft.
208.000,- Ft/hó + Áfa
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút ( Áchim utca )
507.000,- Ft/év + Áfa
Endrődi Cuti Kft., Endrődi utcában közterület
14.200,- Ft/hó + Áfa
Hot – Drink Kft., Selyem út 124., italautomata
2.500,- Ft/hó + Áfa
A bérleti díjak felülvizsgálata 2016. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanok 2016. évi bérleti díját 10.560.000,- Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A
szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2016. május 31- ig 4.224.000,- Ft+Áfa,
2016. szeptember 30-ig, pedig 6.336.000,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a
társaság az Önkormányzat számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
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Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy a városban 5 fős mezei őrszolgálat
működik. A közterület-felügyelet munkáját ebben az évben is 1 fő tölti be, akinek
munkáját 1 fő településőr segíti. A mezőőrök és a közterület felügyelő által
elkészített beszámolókat a csatolt melléklet tartalmazza. Ilyenkor szokták
megköszönni a mezőőrök és a közterület felügyelő munkáját. Szerinte ennek az a
legmegfelelőbb módja, ha kéréseiknek helyt adnak, úgy, mint a hiányos felszerelés
pótlása, felülvizsgálják az üzemanyagkeretet és a munkaköri leírásban szereplő
feladatokat várjuk el tőlük.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy képviselő úrnak igaza van és a törvényi
előírásoknak megfelelő felszerelést biztosítani kell a számukra. A tárgyaló bizottságok
mindegyike elfogadta a beszámolót. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
570/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök és a
közterület-felügyelő 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. beszámolója a november 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról, és a várható bevételek, kiadások alakulásáról - Gyomaközszolg
Kft. kérelmének elbírálása
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 beszámoló adatai alapján az 1 – 10 hónap
mérlege szerint a vállalkozás adózás előtti eredménye 967 eFt. A társaság számára
problémát jelent a nagy összegű kintlévősége, melynek beszámoló szerinti összege
2015. november 16-ai adat alapján: 35.815.000,- Ft.
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Ebből 22.423.555,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek való
tartozás.
Gyomaendrőd Képviselő testülete a Gyomaközszolg Kft. által ellátott hulladékszállítási
feladatoknál jelentkező költségek finanszírozására 6.4 millió forint összegű többlet
támogatási keretet határozott meg. A társaság a beszámolójában jelezte a likviditási
problémáját, ezért a 6,4 millió forint támogatási keretből 5 millió forintot le kíván
hívni. A társaság az 5 millió forintot kizárólagosan a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel
szemben fennálló tartozás egy részének kiegyenlítésére fogja felhasználni.
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, illetve a társaság kérelmének helyt
adva az 5 millió Ft tagi kölcsön nyújtását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
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
571/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. 1 –
10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően kérte, hogy szavazzanak a tagi kölcsön
nyújtásáról szóló döntési javaslatról.
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
572/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaközszolg Kft. részére 5 millió forint tagi kölcsönt nyújt 1 éves
futamidőre a 375/2015.(VI.25.) önkormányzati határozattal biztosított
6,4 millió forint összegű többlet támogatási keretből.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
kölcsönszerződés megkötésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
Háziorvos vállalkozások adómentességi kérelme
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 elnök asszony elmondta, a gyomaendrődi háziorvos
vállalkozók kérelemmel fordultak Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, melyben
kérik a helyi iparűzési adó alóli mentesítésüket. A mentesség a kedvezmény nyújtása
esetén az önkormányzat iparűzési adóbevételét 2millió Ft-tal csökkentené évente. A
mentesség először a 2016 év után fizetendő iparűzési adó esetében illetné meg a
háziorvosi vállalkozókat.
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta és javasolja az adómentesség
megállapítását a háziorvos vállalkozók számára az iparűzési adóban.
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester asszony elmondta, a pénzügyi bizottság
ülésén dr. Katona Piroska képviselte a kérelmezőket, és elmondta a bizottságnak,
hogy a kedvezményt a rendelők felszereltségének javítására kívánják majd fordítani.
Fontos lenne például az informatikai rendszerük fejlesztése, ami tetemes kiadást
jelent a háziorvosoknak, és bár ez bevételkiesést jelent az önkormányzatnak, de úgy
gondolja, hogy ezzel mégis a betegellátás színvonalát fogják szolgálni.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban, majd annyiban javasolta kiegészíteni, hogy nemcsak a háziorvosokra,
hanem a fogorvosokra és a védőnőkre is érvényesíteni kell a rendeletet.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2015. (XII. 7.) 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 következő 20/A.
§-sal egészül ki:
„20/A. § Mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha vállalkozási
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. december hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. december 7.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
16. Napirendi pont
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a 2015. évi
költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.817.980 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.817.980 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.086.447 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 862.566 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 377.917 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 491.050 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az
önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.530.192 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 599.130 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 125.501 ezer forint,
c) dologi kiadás 803.818 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 527.525 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 195.114 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 188.851 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 90.253 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.259.245 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 163.445 ezer forint,
b) beruházási kiadás 710.131 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 385.669 ezer
forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. december hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. december 7.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
A

1
2
3
4

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
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B
2015.
eredeti ei.
134 508

C
2015.
IV.mód.ei.
226 922

544 604
1 700
377 260

562 679
5 377
380 791

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

830 717
1 888 789
12 000
760 292
4 600

910 678
2 086 447
12 000
814 252
5 231

0
776 892
104 076
469 211
3 238 968
553 422
116 402
504 081
468 958

31 083
862 566
377 917
491 050
3 817 980
599 130
125 501
803 818
527 525

150 127
104 872
95 003
1 992 865
72 707
814 540
358 856
1 246 103
0
3 238 968

195 114
188 851
90 253
2 530 192
163 445
710 131
385 669
1 259 245
28 543
3 817 980

2. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
adatok ezer forintban

A

1
2
3
4
5

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
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B
2015.eredeti
ei.
0
116 016
381 022
1 700
377 000

C
2015.
IV.mód.ei.
0
208 378
398 357
5 377
380 531

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
1188

830 717
1 706 455
12 000
760 292

910 678
1 903 321
12 000
814 252

4 600

5 231

0
776 892
104 076
469 211
3 056 634
0
264

31 083
862 566
365 462
487 392
3 618 741
0
264

1 048
0
260
0
1 572
0
0
0

1 788
0
260
0
2 312
0
0
0

0
0
0
0
1 572
0
350

0
0
275
0
2 587
0
402

0
0
0
0
350
0
0
0

0
0
0
0
402
0
0
0

0

0

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
1189

0
0
0
350

0
17
0
419

0
8 550

0
8 550

0
0
0
0
8 550
0
0
0

0
0
0
0
8 550
0
0
0

0
0
0
0
8 550
0
9 328

0
0
163
0
8 713
0
9 328

162 534
0
0
0
171 862
0
0
0

162 534
0
0
0
171 862
0
0
0

0
0
0
0
171 862
0
134 508
544 604

0
0
12 000
3 658
187 520
0
226 922
562 679

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

1 700
377 260
830 717
1 888 789
12 000
760 292
4 600

5 377
380 791
910 678
2 086 447
12 000
814 252
5 231

0
776 892
104 076
469 211
3 238 968

31 083
862 566
377 917
491 050
3 817 980

3. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóanFürdő1890, Kö-békési ivóv.237
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
Fordított ÁFA
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
Start mintaprogram terményértékesítés
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
1190

B
2015.eredeti
ei.
0
3 719
5 512
16 777
20 000
561
2 084
2 084
3 000
6 000
4 608
12 574
2 127
7 290
0
29 280
0
400

C
2015.
IV.mód.ei.
0
3 719
5 512
17 892
20 000
561
2 084
2 561
3 000
6 000
4 608
12 574
2 397
7 290
90 500
29 280
0
400

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Rendszeres segély átvett pénz
Gyermektartásdíj kieg.
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Mezőőri jár. átvett pénz
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén
induló 20 fő, 45 fő, 1 fő
Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz.
Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben
induló
Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló
Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG
Támogató szolgálatra átvett pe.
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
IKSZT pályázat bér támogatás
Nyári diákmunka támogatása
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés összesen
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
Szúnyoggyérítés 2014. évi támogatása Turisztikai Zrttől
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
IKSZT pályázat bér támogatás
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés
összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
1191

116 016

208 378

0
32 050
0
15 750
5 400

0
5 575
0
15 750
5 400

13 497
21 473

13 497
21 473

228 518
56 005
0
0
4 398
3 331
600
0

228 518
56 005
31 123
8 799
4 398
3 331
0
4 488

381 022

398 357

0
0
0

0
0
0

0
1 000
700

2 185
1 000
600
1 592

1 700
0
250 000
32 000
4 000
38 000
10 000
5 000
2 000
28 000
0

5 377
0
250 000
35 531
4 000
38 000
10 000
5 000
2 000
28 000
0

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt,
üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
2014. évi bérkompenzáció
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők
bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
Köznevelési intézmények működési támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatásaCsárdaszállás
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Szoc.ágazati pótlék
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása 1140*14081
2015. évi kompenzáció
Egyéb központi támogatás
Önkormányzat működési költségvetésének
támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós
munkákra(nettó)
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
1192

0
0
8 000
377 000
0
182 880
25 502
68 400
100
31 795

0
0
8 000
380 531
0
182 880
25 502
68 400
100
31 795

10 826
-44 220
38 019
0

10 826
-44 220
38 019
1 468

92 342
12 810
77 807

94 805
12 997
7 592
77 807

2 047
0
0
69 623
89 197
157 537
16 052
0
0

2 047
23 085
20 911
69 623
88 260
157 537
16 720
13 232
11 292

830 717
1 706 455
0
0
0
0
0

910 678
1 903 321
0
0
0
0
0

12 000
12 000
0

12 000
12 000
0

91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU
forrás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU
Önerő Alap
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM
Önerő
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP5.2.1/D-2008-0002)
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
5.2.1/A-11)
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és
Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
tám.megelől.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb
pály.előfin.)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
Közköltséges temetés visszatér.
Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása össz.
1193

178 813

222 461

0

0

0
0
422 763
158 716

0
0
363 232
158 716

0

68 569

0

1 274

0

0

760 292

814 252

0
0
0
3 000
100
1 500

0
0
0
3 000
100
1 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

631
0

4 600

5 231

0
0
0

31 083
0
0

0

31 083

119

Felhalmozási bevételek összesen

776 892

862 566

4. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
adatok ezer forintban

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató
Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány
összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
összesen
Pénzmaradvány mindösszesen

B
2015.eredeti
ei.
0
104 076
0

C
2015.
IV.mód.ei.
0
365 462
17

0

163

0
0
0
0

0
12 000
0
275

104 076
0
469 211
0

377 917
0
487 392
0

0

0

0
0
0
0

0
3 658
0
0

469 211
573 287

491 050
868 967

5. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
adatok ezer forintban

A

B
1194

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
1195

2015.eredeti
ei.
0
316 263
47 161
364 464
467 462

2015.
IV.mód.ei.
0
349 798
52 593
627 723
526 477

145 555
104 872
56 130
1 501 907
72 507
814 540
358 856
1 245 903
0
2 747 810
0
140 934
40 451
41 752
1 048

190 542
188 851
51 380
1 987 364
163 445
693 912
385 669
1 243 026
28 543
3 258 933
0
151 839
43 352
66 669
1 048

4 572
0
38 873
267 630
0
0
0
0
0
267 630
0
8 466
2 286
6 872
0

4 572
0
38 873
306 353
0
8 370
0
8 370
0
314 723
0
8 878
2 373
8 837
0

0
0

0
0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
1196

0
17 624
200
0
0
200
0
17 824

0
20 088
0
1 292
0
1 292
0
21 380

0
12 008
3 242
14 575
0

0
12 048
3 253
14 968
0

0
0
0
29 825
0
0
0
0
0
29 825
0
75 751
23 262
76 418
448

0
0
0
30 269
0
2 729
0
2 729
0
32 998
0
76 567
23 930
85 621
0

0
0
0
175 879
0
0
0
0
0
175 879
0

0
0
0
186 118
0
3 828
0
3 828
0
189 946
0

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

553 422
116 402
504 081
468 958

599 130
125 501
803 818
527 525

150 127
104 872
95 003
1 992 865
72 707
814 540
358 856
1 246 103
0
3 238 968

195 114
188 851
90 253
2 530 192
163 445
710 131
385 669
1 259 245
28 543
3 817 980

6. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
B
Kormányzati
funkció
megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű
építése, fenntartása,
063080
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése,
052080
fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
1197

C

D
2015.
IV.mód.ei.

2015.eredeti

0
0
0
5 722

0
0
0
7 656

549

549

0
0
0
6 271

0
0
0
8 205

0
0
0
0

0
0
0
93 465

14
15
16
17
18
19
20
21
22

051040

23
24
25
26
27
28
29
30
31

045160

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

106010

Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelésenem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Helyi közutak üzemeltetése,
fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakóingatlan szoc.célú
bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
1198

0

0

0
0
0
0

0
0
0
93 465

0
0
0
10 689

0
0
0
10 689

14 089

14 089

9 632
0
0
34 410

16 032
0
0
40 810

0
0
0
31 795

0
0
0
62 513

0

0

0
0
0
31 795

0
0
0
62 513

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

45

46
47
48
49

013350

50
51
52
53
54
55
56
57
58

066010

59
60
61
62
63
64
65
66
67

011130

68
69
70
71
72

73

016010

Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való
gazdálkodással kapcs.felad. Lakó és nem lakóing.bérbeadása,
üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Zöldterület kezelésparkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati jogalkotásképviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati,
eu parlamenti
képviselőválasztás
1199

0

0

0
0
0
12 574

0
0
0
49 447

0

0

0
0
0
12 574

0
0
0
49 447

0
0
0
6 502

0
0
0
6 502

0

0

19 000
0
0
25 502

19 000
0
0
25 502

0
17 786
4 351
0

0
16 967
4 351
0

0

0

0
0
0
22 137

0
0
0
21 318

0

0

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

016020

86
87
88
89
90
91
92
93
94

011220

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

016080

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Kiemelt önkormányzati
rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
1200

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

4 450
0

107
108
109
110
111
112

064010

113
114
115
116
117
118
119
120
121

066020

122
123
124
125
126
127
128
129
130

900060

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

031030

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közterület rendjének
fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
1201

0
0
0
0
0
33 594

0
4 450
0
0
0
33 594

0

0

0

0

0
0
33 594
0
0
0
68 600

0
0
33 594
0
4 163
971
99 379

1 500

510 060

18 840
0
0
88 940

25 177
0
0
639 750

0
0
0
0

0
0
0
0

451 324

0

0
0
0
451 324

0
0
0
0

0
11104
2688
2240
0

0
11255
2729
2240
0

141
142
143
144
145
146
147
148

031030

149
150
151
152
153
154
155
156
157

032020

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

032020

kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közterület rendjének
fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi
tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységpolgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
1202

0
0
0
16 032

0
0
0
16 224

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

5 000
0
0
5 000

5 000
0
0
5 000

216
58
920

216
58
920

0

0

150
0
0
1 344

150
0
0
1 344

172
173
174
175

047410

176
177
178
179
180
181
182
183
184

091140

185
186
187
188
189
190
191
192
193

092120

194
195
196
197
198

199
200
201
202
203

092120

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Óvodai nevelés működtetési
feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köznevelési intézmény
működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8
évfolyam- Kis Bálint Általános
Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
1203

0
0
0
10 700

0
0
0
22 940

0

0

2 000
0
0
12 700

2 000
0
0
24 940

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

3 997
0
0
3 997

2 344
0
0
2 344

0
0
0
60 000

0
0
0
67 472

0

0

30 188
0
0
90 188

27 988
0
0
95 460

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

204
205
206
207

208
209
210
211

091220

212
213
214
215
216
217
218
219
220

091250

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

092260

kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4
évfolyam- Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Alapfokú művészetoktatás
működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner
Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
1204

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

1 200
0
0
1 200

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
477

0

0

0
0
0

1 000
0
0

234

235
236
237
238

092260

239
240
241
242
243
244
245
246
247

098022

248
249
250
251
252
253
254
255
256

072112

257
258
259
260
261

262
263
264

076062

Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenységoktatási vagyon önkormányzati
költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Pedagógiai szakszolgáltató
tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi
feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
1205

0

1 477

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

11 988
0
0
11 988

11 988
0
0
11 988

0
0
0

0
0
0

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

102021

275
276
277
278
279
280
281
282
283

104011

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

106020

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Időskorúak bentlakásos
szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekotthoni ellátásgondozási díj
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési támogatásgyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
1206

9 162

9 162

0

1 779

0
0
0
9 162

0
0
0
10 941

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

296
297
298
299
300
301

105010

302
303
304
305
306

307
308
309
310

106020

311
312
313
314
315
316
317
318
319

104051

320
321
322
323
324

325

107060

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Munkanélküli aktív korúak
ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások (telep.
tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.Átmeneti segély (önkorm-i
segély)
1207

9 000
9 000

9 000
9 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
20 430
20 430

0
0
20 430
20 430

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

326
327
328
329
330
331
332
333

334
335
336
337

107060

338
339
340
341
342

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

104051

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési
segély (önkorm-i segély temetési
kiadásokra)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások (önkorm-i segély
gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.természetbeni ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
1208

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
5 000
5 000

300
0
4 250
4 550

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
6 000
6 000

0
0
6 000
6 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
4 000
4 000
0
0
0
0

0
0
4 000
4 000
0
0
0
0

0

0

357
358
359
360
361
362
363
364

107060

365
366
367
368
369
370
371
372
373

106020

374
375
376
377
378

379
380
381
382

104051

383
384
385
386
387
388

107060

Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással kapcs.ellAdósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások-gyermektartásdíj
mege.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.1209

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
2 700
2 700

0
0
2 700
2 700

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

104030

401
402
403
404
405
406
407
408
409

107054

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

101222

köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekek napközbeni ellátásaBölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
1210

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
3 000
3 000

0
0
3 000
3 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

4 420
0
0
4 420
0
0
0
0

4 420
0
0
4 420
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

421
422
423
424
425
426
427

061030

428
429
430
431
432
433
434
435
436

084031

437
438
439
440
441

442
443
444
445

041233

446
447
448
449
450
451

041237

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segítő
támogatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek működési
támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.0115.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági
1211

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

300
0
0
300

5 220
0
0
5 220

0
18 585
2 509
0

0
44 945
6 067
1 589

0

0

0
0
0
21 094
0

0
0
0
52 601
0

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

041237

464
465
466
467
468
469
470
471
472

041233

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

041237

közfoglalkoztatás - 2014-ről
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Asztalos közmunka 2014-ről
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Beton,- kerítés, varroda
közmunka
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági
út közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
1212

19 966
2 695
0

19 966
2 695
0

0

0

0
0
0
22 661

0
0
0
22 661

0
4 896
661
0

0
4 896
661
0

0

0

0
0
0
5 557

0
0
0
5 557

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
32 445
4 380
0
0

0
32 445
4 380
0
0

483
484
485
486

487
488
489
490

041233

491
492
493
494
495

496
497
498
499

041237

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

041237-21

kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági
közfoglalkoztatás (önk.tul.földek
művelése - dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2015-ben
induló(mg., közút, hulladék,
helyi sajátosság, mg-i földút,
belvíz)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
1213

0
0
0
36 825

0
0
0
36 825

0
0
0
34 290

0
0
0
0

0

0

0
0
0
34 290

0
0
0
0

0
201 338
27 180
61 686

0
202 744
27 482
39 311

0

0

0
0
0
290 204
0
9 927
2 639
5 000

0
0
0
269 537
0
10 206
2 714
5 000

0

0

0
0

0
0

512
513
514
515
516
517

084031

518
519
520
521
522
523
524
525
526

081030

527
528
529
530
531
532
533
534
535

086020

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

081045

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek támogatásaKéptár, stb
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Helyi közösségi tér működtetése
- IKSZT
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szabadidősport tev.támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
1214

0
17 566

0
17 920

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

840
0
0
840
0
0
0
0

1 490
0
0
1 490
0
0
0
0

0

0

6 000
0
0
6 000

4 471
0
0
4 471

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 112
0
0
5 112
0
0
0
0
0

546
547
548
549
550
551
552
553

081061

554
555
556
557
558

559
560
561
562

086090

563
564
565
566
567
568
569
570
571

045120

572
573
574
575
576
577

013320

kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős
szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap,
Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Útépítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köztemető fenntartás és
1215

0
0
0
0
0
0
0
8 890

13 000
0
0
13 000
0
0
0
10 160

0

0

33 200
0
0
42 090

39 100
0
0
49 260

0
0
0
2 000

0
1 995
485
95 856

0

0

0
0
0
2 000
0
0
0
0

1 100
0
0
99 436
0
0
0
751

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
751
0

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Fiatal házasok lakáskölcsöne és
elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű
kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

0
0
100

0
0
8 600

0

0

0
0
0
100

0
0
0
8 600

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
6 000
6 000
0
316 263
47 161
364 464

0
0
2 000
2 000
0
349 798
52 593
627 723

467 462

526 477

145 555
0
56 130
1 397 035

190 542
0
51 380
1 798 513

7. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben
adatok ezer forintban

A
megnevezés

B
2015.eredeti
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C
2015.

ei.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és
besenyszegi gyereknap
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és
túrófeszt.)
Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE
Városi rendezvényekre elkülönített keret
Idegenforgalmi alap tartalék
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget
Fürdő
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a
szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás
ÖNO
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130)
Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj.
Hulladékgazd.rendszer
IKSZT beruházás (bér)
IKSZT beruházás működési plusz igény
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása
Belső ellenőri feladatok
Óvoda étkezés.állami tám.elsz.
Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám.
Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg
pályázható 11357)
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
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400
400
0
4 150
13 000
0
500
1 000

IV.mód.ei.
206
400
0
550
0
0
500
0

500

500

3 000
1 000
1 200
1 000
200
4 200

0
0
0
800
200
0

4 700
0
10 000

0
0
10 000

0
0
757

0
0
757

1 622
2 789
2 323
0
10 000
133
4 000
499
0

1 622
0
0
0
9 842
133
4 000
499
0

13 698
0
5 000
3 000

10 198
0
5 000
3 000

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Veszélyes fák kivágása
Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014
Kt.hat.
Nyomda Múzeum tám.
Adótúlfizetések összege előző évről áthozott
Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség előző
évről áthozott
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő
Vízmű bérleti díj előző évi maradvány
Bérlakás számla előző évi maradványa
2014. évi szabad maradvány
2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec
László13,5hó+előző ciklus 71)
Működési céltartalék összesen

1 000

1 000

193
900
0

193
900
31 830

0
2 700
10 000
0
0
0
0

19 075
2 700
8 592
18 404
3 089
53 447
406

1 008
104 872

1 008
188 851

8. melléklet a 24/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban

A

B
2015. évi
terv

megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp.,
Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll.
Útfelújítás és kátyúzás
Szerver felújítása
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és
közvilágítás)
Luther utca 2. felújítás II. ütem
Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó)
Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása
Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása
Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget
mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.)
Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása
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C
2015.
IV.mód.ei.

0
72 507
6 000
3 500

0
163 445
6 000
3 500

3 417
30 000
1 500

3 417
0
1 500

4 000
1 500
14 280
0
310

4 000
1 500
14 280
978
1 425

0
0

5 492
1 283

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erőRózsakert idősek otthona
Lélekkel a Körösök mentén projekt
Köztemetők felújítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások
összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út)
2014.évi köt.váll.
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi
köt.váll.(2398+7221)
Új utak építése
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola
területe)
Belvíz III. utómunkálatok
Ünnepi díszvilágítás
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Lélekkel a Körösök mentén projekt
Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel
kiváltása
Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal
zarándokház pótmunka
Optikai kábel kiépítése
Szerver csere
PC munkaállomások és Projektor csere
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0
0
8 000
0
200
0
200

19 000
101 070
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

72 707
0
0
1 500
1 500
4 500
5 000

163 445
0
0
1 500
1 500
4 500
5 000

3 533
2 000
5 000

3 533
2 000
6 904

9 619
13 000

9 619
12 832

1 500
18 315
2 000
1 000
182 077
422 763

1 500
72 740
2 000
1 000
229 882
164 826

1 588

1 588

1 825
3 000
0
4 400

1 825
3 000
0
4 400

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Tájékoztató eszközök beszerzése
DSLR fényképezőgép beszerzése
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
5.2.1/A-11)
Belvíz IX. előkészítése
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)
Sport infrasturktúra fejlesztése
Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben
Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz
területvásárlás
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés
Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel
kapcsolatosan
Gyepmesteri telep fejlesztése
2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz
beszerzése
2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi
eszköz beszerzés
Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba
Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020
Hivatali parkoló kialakítása
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház
Katona J.Műv.ház átalakítás tervek
Fogorvosi rendelő kialakítása
Könyvtár kialakítása
MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások
összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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250
320
350
15 000

250
320
350
15 000

0
9 000
400
15 000

1 499
9 906
400
13 996
10 004

30 000

380
26 224

0
3 500

1 162
3 080

0

22 375

0
0
250
500
350
1 000
10 000
500
3 000
1 000
15 000
10 000
15 000
0
0

688
1 529
250
500
350
1 000
10 000
500
3 000
1 000
15 000
10 000
15 000
8 370
1292

0
0
0

2729
3828
0

814 540
0
0

710 131
0
0

84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra
fejl.c.pe.átadás
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra
gépkocsi vásárlásra pe.átad.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás
műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014.
évi
Környezetvédelmi alap felhasználása
Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor
felállításához hozzájárulás
Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő
átadása Önkorm.Társ.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra
gépkocsi vásárlásra pe.átad.
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP
1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%)
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat
önerő+hitel kamata
Gépkocsi vásárlás
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei
Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
tagi hj.
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0

0

23 089

23 089

8 146

17 284

6 191

6 191
4 137

0

1 957

0
0

0
1 000

1 270
0

1 270
3 600
1 500

158 716
0
0
0

158 716
0
3 000
0

0

7 334

26 357

26 357

43 989

48 656

1 672
0
4 000
0

1 672
0
400
0

3 427
4 000

0
2 043

0

0

1 282

1 282

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP
5.2.1/A-11)
Fürdő pályázat saját erő
Útalap stabilizálás Öregszőlő
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-20125.5.0/A
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati
önerő
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő
Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erőRózsakert idősek otthona
Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat
saját erő-Családsegítő pály.
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő Hivatal épület felújítása
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő Utak, járdák felújítása
Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő Központi konyha fejlesztése
Falfestés pályázat önerő
Előző évi beruházások elszámolása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pály.saját erő
Pályázati saját erő
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb
felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Finanszírozási kiadások összesen
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1 000
10 500
4 500

1 000
10 500
4 500

27 803

27 803

3 000
9 000

3 000
0

0

0

0

100

0

1 490

0

2 253

0
0
0

1 655
127
8 456

0
20 914

1 500
11 797

0
0

2 000
0

358 856
0
0
0

385 669
0
28 543
28 543

17. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
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 elnök asszony néhány szóban ismertette a főösszegeket.
Bevételek összesen 2 milliárd 317 millió 336 ezer Ft, a kiadások 2 milliárd 350 millió
166 ezer Ft a forráshiány 32.830 E Ft. A hiány megszűntetése történhet a kiadások
további csökkentésével, bevételek növelésével, illetve a költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi maradvány beépítésével is.
Gyomaendrőd Polgármestere a város 2016. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület
elé beterjesztette.
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő
testületnek a 2016 évi költségvetési koncepció elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
573/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja
azzal, hogy a költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a
következő alapelvek érvényesüljenek:
 a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges
vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
 működési hiány nélküli költségvetést kell benyújtani,
 biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások
befejezésének forrását,
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az
intézmények
költségvetési
előirányzatait
az
intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
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 elnök asszony elmondta, a 2016. évi belső ellenőrzési terv
javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés szerint
az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni,
melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan
változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a 2016.
évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
574/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet a
következők szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2016. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési
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szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 31. §-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.
Ellenőrzési
feladat

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőriz Azonosított Ellenőrzés célja
Várható Ellenőr Ellenőrzés
endő
kockázati
időtarta zési
módszere,
időszak tényezők
ma
kapacit típusa
ás
megha
t.
A
2015.01. Nem a
Az
február 4
Szabályszerű
költségvetésb 01-től pályázatba önkormányzati tám
revizor ségi-,
ől cél
2015.12. n megjelölt ogatás
i nap rendszerelle
jelleggel
31-ig
célra
felhasználása
nőrzés
nyújtott
fordították hatékonyan,
(célellenőrzé
támogatások
a
gazdaságosan és
s)
rendeltetés
támogatást szabályszerűen
szerinti
történjen
felhasználásá
nak
ellenőrzése
A Közös
2014.01. Túlzott
A működés és
március 5
Szabályszerű
Önkormányza 01-től mértékű
gazdálkodás
revizor ségi-,
ti
2015.12. önkormány áttekintése, hatékon
i nap Pénzügyi-,
Hivatal átfog 31-ig
zati
yságának
Rendszerelle
ó pénzügyi
kiegészítő ellenőrzése.
nőrzés
ellenőrzése
támogatás, Kötelező, nem köt.
(átfogó
finanszírozá feladatok
ellenőrzés)
si gondok, ellenőrzése,
jogszabályo gazdaságossági
k
vizsgálat
félreértelm
ezése, be
nem
tartása.
A Roma-, és 2014.01. A
A működés és
április 6 reviz Szabályszerű
Német
01-től nemzetiség gazdálkodás
ori nap ségi-,
Nemzetiségi 2015.12. i önk.-ok
áttekintése, hatékon
Pénzügyi-,
Önk. átfogó 31-ig
működésén yságának
Rendszerelle
pénzügyi
ek,
ellenőrzése.
nőrzés
ellenőrzése,
gazdálkodá
(átfogó
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vagyonnyilvá
ntartás,
pályázati
pénzeszközök
felhasználásá
nak
ellenőrzése
A Városi
2014.01.
Egészségügyi 01-től
Intézmény
2015.12.
gazdálkodásá 31-ig
nak, hatékony
működésének
átfogó
ellenőrzése
vagyonnyilvá
ntartás
ellenőrzése.

A helyi
adórendelet
módosításáb
ól adódó
változások
alkalmazásán
ak
ellenőrzése

2016.01.
01-től
2016.06.
30-ig

sának
áttekintése
Uniós
források
szabályszer
ű
felhasználá
sa
Túlzott
A működés és
mértékű
gazdálkodás
önkormány áttekintése,
zati
hatékonyságának
kiegészítő ellenőrzése.
támogatás,
finanszírozá
si gondok,
jogszabályo
k
félreértelm
ezése, be
nem
tartása.
Jogszabály Az adó kivetés
okkal
jogszabályi
ellentétes megfelelésének
kivetés,
vizsgálata
mentesség
nyújtás,
ezek
következté
ben
adóhiány
keletkezése

ellenőrzés)

május

5 reviz Szabályszerű
ori nap ségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerelle
nőrzés
(átfogó
ellenőrzés)

szepte 5
Szabályszerű
mber revizor ségi
i nap ellenőrzés
(célellenőrzé
s)

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
Ellenőrize Azonosított Ellenőrzés célja Várható Ellenőrz Ellenőrzés
feladat
ndő
kockázati
időtarta ési
módszere,
időszak tényezők
ma
kapacit típusa
ás
meghat
.
A Liget Fürdő 2015.01.0 Nem a
A tulajdonos auguszt 6
Szabályszerűs
Kft.
1-től
tulajdonosi Önkormányzat us
revizori égi-,
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gazdálkodásán 2015.12.3 elvárás
elvárásainak
érvényesítés érvényesülése
ak vizsgálata, a 1-ig
e,
kft. által
megvalósuljon
elvégzett
jogszabályok . A működés
munka
téves
során a
ellenőrzése,
alkalmazása, gazdaságossá
tulajdonosi
túlzott
g,
elvárások
tulajdonosi hatékonyság
érvényesülése,
támogatás szabályszerűsé
vendégforgalo
biztosítása g
m alakulásának
követelményei
vizsgálata
érvényesüljene
k.
Közfoglalkoztat 2015.07.0 Pályázati
Pályázati cél október
ás
1-től
előírások be megvalósítása,
szabályszerűsé 2016.06.3 nem tartása, eszköznyilvánt
gének
0-ig
tárgyi
artás,
ellenőrzése,
eszközök
munkaruha
átfogó
nyilvántartás nyilvántartás,
pénzügyi
ának
gazdaságos,
ellenőrzés,
hiányossága, hatékony
nyilvántartások,
jogszabályok működés
szabályzatok
be nem
ellenőrzése,
ellenőrzése
jogszabályi
tartása,
gazdaságtala megfelelőség
Állattart.n
működtetés. tenyésztés
növénytermes
zt előírásainak
betartása,
megtermelt
készletek
nyilvántartása,
előállított
termékek
felhasználásán
ak,
értékesítéséne
k ellenőrzése

nap

Tanácsadói
tevékenység és
soron kívüli

9
revizori
nap

-

-
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-

rendszerellen
őrzés
(témaellenőrz
és)

7
Szabályszerűs
revizori égi ellenőrzés
nap
(célellenőrzés
)

ellenőrzések
III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
Ellenőrize Azonosított Ellenőrzés
Várható Ellenőrz Ellenőrzés
feladat
ndő
kockázati
célja
időtarta ési
módszere,
időszak tényezők
ma
kapacit típusa
ás
meghat.
A Térségi
2014.01.0 Túlzott
A működés április 5
Szabályszerűs
Szociális
1-től
mértékű
és
hónap revizori égi-,
Gondozási
2015.12.3 önkormányz gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
Központ átfogó 1-ig
ati kiegészítő áttekintése,
Rendszerellen
pénzügyi
támogatás, hatékonyság
őrzés (átfogó
ellenőrzése,
finanszírozás ának
ellenőrzés)
vagyonnyilvánt
i gondok,
ellenőrzése.
artás, pályázati
jogszabályok
pénzeszközök
félreértelmez
felhasználása
ése, be nem
tartása.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) 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 elnök asszony elmondta, a Képviselő-testület még
májusban döntött arról, hogy a közművelődési színtereket átalakítja. Az elmúlt
időszakban megtörtént az intézményrendszer átalakítása, a koncepció felülvizsgálata,
és az intézményvezetői pályázatok kiírása. E folyamat utolsó lépése a rendelet
módosítása, mely 2 ponton kerülne módosításra. Az első módosítás azt tartalmazná,
hogy a közművelődési tevékenységeket az Önkormányzat az önkormányzati
fenntartású intézményekkel látná el, illetve a civil pályázati és egyedi támogatás
megosztását a civil alap mértékének meghatározásával egyidejűleg a mindenkori
költségvetési rendeletben határoznák meg.
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a rendelet megalkotásáról. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területén működő,
önkormányzati finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő
közművelődési tevékenységet folytatókra.”
2. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat kötelezően ellátandó közművelődési feladatait önkormányzati
fenntartású intézményekben látja el. ”
3. § Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi,
valamint a Közművelődési koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak
színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatására Civil támogatási alap (a
továbbiakban: Alap) szolgál. A támogatási alap mértékét a tárgyév önkormányzati
költségvetése határozza meg.”
4. § Az ÖR. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) Az alap pályázati úton közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó
szervezetek támogatását, egyedi támogatással a rendeletben meghatározott kiemelt
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közösségi célokat megvalósító szervezetek támogatását szolgálja. Az alapból pályázat
útján azok a gyomaendrődi székhelyű civil szervezetek részesülhetnek önkormányzati
támogatásban, amelyek célszerinti tevékenységük megfelel az önkormányzat
közművelődési és közösségi céljainak és vállalják a pályázati célkitűzések
megvalósítását, továbbá megfelelnek az egyesülési jogot, a közhasznú jogállást,
valamint a civil szervezetek működését és támogatását, az államháztartás rendjét
szabályozó jogszabályok feltételeinek.”
5. § (1) Az ÖR. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az Alap egyedi támogatást szolgáló része a kiemelt közösségi célt megvalósító
civil szervezet célszerinti tevékenységének támogatására fordítható.”
(2) Az ÖR. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a
támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.”
6. § (1) Ez a rendelet 2015. december 15. napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) A sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a
támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.”
(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II. 26. ) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR2.) 8. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Bizottság bírálja el és
tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.”
(4) Hatályát veszti az ÖR. 6. § (10) bekezdése.
(5) Hatályát veszti az ÖR2. 9. §-a és 10. §-a.
Gyomaendrőd, 2015. december
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2015. december hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2015. december 7.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
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20. Napirendi pont
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása – törzskönyvi eljárásban hiánypótlási kötelezettség teljesítése
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 elnök asszony ismertette, a Képviselő-testület 2015.
októberi ülésén tárgyalta az alapító okirat módosítását. A törzskönyvi nyilvántartás
ellenőrzésekor a Magyar Államkincstár jelezte, hogy hiánypótlási kötelezettsége van a
képviselő testületnek. A hivatal pótolta ezen hiányosságokat, ezt tartalmazza az
előterjesztés.
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslatok szerinti
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
575/2015.(XII.3.) 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:
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„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.
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 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
2
megóvása
1232

3 082091
082092
4
5 083030
6 086090

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

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
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony
Jelen módosító okiratot 2016. február 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. december 3.
Toldi Balázs
polgármester
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015.
december 3. napján kelt, 2016. február 1. napjától alkalmazandó VI. 1779-…./2015.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a 2. döntési
javaslattal kapcsolatban, azaz az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
576/2015.(XII.3.) 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
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
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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.
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 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
2
megóvása
3 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés-hagyományos
közösségi
kulturális
értékek
4
gondozása
5 083030
Egyéb kiadói tevékenység
6 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
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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 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015.
december 3. napján kelt, 2016. február 1. napjától alkalmazandó VI.
/2015.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………………..
P.H.
Magyar Államkincstár

Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Szent Antal Népház alapító okirat módosítása - törzskönyvi eljárásban
hiánypótlási kötelezettség teljesítése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
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Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony elmondta, a Képviselő-testület új
intézményként hozta létre a Szent Antal Népházat, melynek elkészült az alapító
okirata. A MÁK jelezte, hogy hiánypótlásra van szükség. A Hivatal a hiányosságokat
pótolta.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
577/2015.(XII.3.) 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.4508- /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:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: Szent Antal Népház
A költségvetési szerv
székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
telephelye(i):

telephely megnevezése
1 Endrődi Tájház és Helytörténeti

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
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Gyűjtemény
Gyomai Tájház és Alkotóház

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

2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. 02.01.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Közművelődési-Közgyűjteményi és
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1
Szolgáltató Intézmény
3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

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

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 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:
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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.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
2 082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
3 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
4 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
5 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,
6
megóvása
7 082091
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
8
gondozása
9 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
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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 az alapítás napjától, 2016. február 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2015. december 3.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 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 elnök asszony elmondta, Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2013-ban készült el, azt
2015. április 30-án módosították, most újabb módosítás szükséges a személyi
változások miatt. Változás történt a jegyző személyében, a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetőjének személyében, valamint a
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teljesítésigazolásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak körében is. Ezek kerültek
átvezetésre az SzMSz-en.
A pénzügyi és az ügyrendi bizottság tárgyalta, és a módosítások jóváhagyását
javasolja a képviselő testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
578/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
20.
mellékletét
a
következők
szerint
módosítja:
20. melléklet a Hivatali SZMSZ-hez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulásához
tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
EGYSÉGES GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gazdálkodással – így különösen a
kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés,
utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – és az adatszolgáltatási
feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
alapján – a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve – a
következők szerint határozzuk meg.
1. A gazdálkodással összefüggő feladatok
1.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása
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1.1.1.

Kötelezettségvállaló

A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére – az Ávr. 52. § (6) bekezdése
alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat
kötelezettséget.
Az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban
felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.
A kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 1. függeléke
szerint kell elkészíteni.
A
gazdasági
szervezettel
nem
rendelkező
költségvetési
szervnél
kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
1.1.2. Pénzügyi ellenjegyző
Az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a kötelezettséget vállaló szervnél a
kötelezettségvállalás
pénzügyi
ellenjegyzésére
a
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője írásban jogosult.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó kijelölést a jelen
szabályzat 2. függeléke szerint kell elkészíteni.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi
Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a
kötelezettségvállalás
pénzügyi
ellenjegyzésére,
a
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője, vagy az általa írásban kijelölt
személy jogosult.
Az Ávr. 55. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
feljogosított
személynek
a
felsőoktatásban
szerzett
pénzügyi-számviteli
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
1.1.3. Érvényesítő
Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője
látja el.
Az érvényesítésre jogosult személyeket – az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján – a jelen szabályzat 3. függeléke szerint írásban kell kijelölni.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi
Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda)
érvényesítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának
vezetője által írásban kijelölt személy jogosult.
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Az Ávr. 58. § (4) bekezdése, valamint Ávr. 55. § (3) bekezdése, alapján az
érvényesítésre jogosult személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
1.1.4. Teljesítés igazolásra jogosult személyek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalnál a teljesítés igazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására
az alábbi személyek jogosultak:
Tevékenység, amelyre a
teljesítésigazolással kapcsolatos
hatáskör kiterjed
Az irányítása alá tartozó szervezeti
egység által ellátott feladatok
tekintetében, valamint az
önkormányzati beruházások
vonatkozásában (ez utóbbi esetben a
beruházást felügyelő műszaki ellenőr
külön teljesítés igazolása is
szükséges)
Zöldterület gazdálkodással,
szúnyoggyérítéssel, játszóterek
fenntartásával kapcsolatos
teljesítések igazolása
Energia számlák igazolása (hivatalhoz
rendelt, gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervek
esetében is)
Informatikai és telefon számlák
igazolása
Az irányítása alá tartozó szervezeti
egység által végzett feladatokhoz
kapcsolódó kifizetések igazolása (pl.
kegyeleti szolgáltatás, oktatási
feladatok)
Az oktatási vagyon működtetése
során felmerült kifizetések, számlák
igazolására
A közmunka programokhoz
kapcsolódó számlák, kifizetések
igazolására

Teljesítésigazolásra jogosult személy
neve
beosztása
Pardi László, Petényi
Roland

Városüzemeltetési
osztályvezető,
Településfejlesztési
osztályvezető

Szabóné Galambos Éva ügyintéző

Blaskó Ivett

energetikus

Megyeri László

aljegyző

Keresztesné Jáksó Éva Közigazgatási
osztályvezető

Szilágyiné Bácsi
Gabriella

Pénzügyi
osztályvezető

Varjú Róbert

Mezőgazdasági
ügyintéző
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Az osztályvezetők akadályoztatása esetén a teljesítés igazolására az osztályvezetőket
helyettesítő köztisztviselő jogosult.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi
Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a
teljesítés igazolásra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az Ávr. 57. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján – a jelen szabályzat 4. függeléke szerint kell írásban kijelölni.
1.1.5.Utalványozó
A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén – az
Ávr. 52. § (6) bekezdése alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult utalványozásra.
Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. § alapján a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalnál a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa
írásban felhatalmazott személy jogosult utalványozásra.
Az utalványozásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 5. függeléke szerint
kell elkészíteni.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél (Határ Győző
Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda)
utalványozásra a költségvetési szerv vezetője jogosult.
1.1.6. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok
a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási,
és teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) vagy maga javára
látná el.
b.) Az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet,
az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet
azonos a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést
igazoló személlyel
c.)
A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 6.
függelék szerinti nyilvántartást kell naprakészen vezetni a az Ávr. 60. § (3) bekezdése
alapján.
A nyilvántartás vezetéséért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
osztályának vezetője felelős.
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1.2. Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, pénzügyi
ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, teljesítés igazoló) feladatai
1.2.1. Kötelezettségvállalás
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak
minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen
pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
Így különösen:
a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére,
költségvetési támogatás biztosítására
irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.
Kötelezettséget vállalni – az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kivételekkel – csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően,
írásban lehet.
Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amely
értéke az ötvenezer forintot nem éri el,
pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak,
az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
Az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követően gondoskodni
kell annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből – az Ávr.
46. §-ában foglaltakkal összhangban – a költségvetési év és az azt követő évek szabad
előirányzatait terhelő rész lekötéséről.
A lekötést, valamint a nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell
végrehajtani.
A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát,
keltét,
a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait,
a kötelezettségvállalás tárgyát,
a kötelezettségvállalás összegét,
a kötelezettségek évek szerinti megoszlását,
a kötelezettségek előirányzatok szerinti megoszlását,
a kifizetési határidőket, továbbá
a teljesítési adatokat.
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A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból
származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely
fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól
függ.
Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a
körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott
piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között – az ésszerű gazdálkodás mellett –
reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni.
Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a
kötelezettségvállalás dokumentuma a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 12. § b)pontjában vagy 14. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései
szerint számított értékével.
A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség
értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési
kötelezettségek összegeként kell meghatározni.
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a POLISZ könyvelési rendszerben kell
folyamatosan, naprakészen vezetni.
A nyilvántartást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának
köztisztviselője vezeti.
A
kötelezettségvállalás
módosulása,
meghiúsulása,
megszűnése
esetén
haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról,
törléséről, valamint az Ávr. 46. § szerint érintett évek szabad kiadási előirányzatai
módosításáról.
A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának
vezetője felé, ha valamelyik előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes
egészében lekötésre került.
Annak érdekében, hogy az előirányzatok lekötöttségét teljes körűen számba lehessen
venni, a nem írásban tett kötelezettségvállalásokat is fel kell vezetni a
kötelezettségvállalások nyilvántartásába. Ezért az ilyen kötelezettségvállalásokat
jelezni kell a kötelezettségvállalást nyilvántartó személy felé.
1.2.2. Pénzügyi ellenjegyzés
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.
Az Ávr. 54. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
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Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben előírtaknak, a
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.
Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad
a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni
és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
1.2.3. Teljesítés igazolás
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni
kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a
kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes –
annak teljesítését.
Szervezetünknél a kiadások szakmai teljesítése mellett a bevételekre vonatkozóan
nem kell a teljesítést igazolni.
A teljesítés igazolás
- a számlán rögzített „A teljesítést igazolom” szöveggel,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával
történik.
1.2.4. Érvényesítés
A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni
kell
az összegszerűséget,
a fedezet meglétét és azt, hogy
a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belső szabályzataiban
foglaltakat megtartották-e.
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja.
A további eljárásra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.
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Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt
történik.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell
az érvényesítés dátumát és
az érvényesítő aláírását.
1.2.5.

Utalványozás

Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel
lehet.
A – készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített
utalványon fel kell tüntetni:
az „utalvány” szót,
a költségvetési évet,
a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,
a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
a megterhelendő, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést,
az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását.
Szervezetünknél a POLISZ könyvelési rendszer által előállított utalványt kell
alkalmazni.
A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. §
(3) bekezdés szerinti adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már
szereplő adatokat nem kell megismételni.
Az Ávr. 59. § (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni:
a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a
közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat,
az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti
lebonyolítási számláról történő kifizetéseket és
a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
2. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások,
feltételek
2.1. Időközi költségvetési jelentés
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Az Önkormányzat és a Társulás a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a
költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles
összeállítani.
Az időközi költségvetési jelentést az Ávr.-ben meghatározottak szerint kell
összeállítani.
Az önkormányzati és társulási szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és
a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez, az általa megjelölt határidőre
történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
osztályának vezetője és köztisztviselője (könyvelője) felelős.
Az intézmény az Ávr.-ben foglalt előírások, valamint az Önkormányzat által
meghatározottak szerint köteles időközi költségvetési jelentést készíteni.
Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős.
2.2. Időközi mérlegjelentés
Az Önkormányzat és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek az
eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi
számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított
mérlegjelentést kell készítenie az Ávr. 170. § előírásai szerint.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik
negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő 40 napig kell a Magyar
Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez benyújtani.
A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknek a negyedévenkénti
időközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig kell megküldeni az
önkormányzati hivatalba.
Az önkormányzati hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak,
az intézményi időközi mérlegjelentésekkel a Magyar Államkincstár Területileg
Illetékes Szervéhez történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője (könyvelője) és vezetője felelős.
Az intézménynek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi
kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az Ávr.-ben, valamint az
Önkormányzat által meghatározottak szerint.
Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője
felelős.
2.3. Beszámolási kötelezettség
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló,
többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § alapján az államháztartás
szervezeteinek (ideérve az elemi költségvetés készítésére kötelezett gazdasági
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szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket is) gazdálkodásukról éves elemi
költségvetési beszámolót kell készíteniük.
Az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséért a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felelős.
Gyomaendrőd, 2015.
...................................
Polgármester

......................................
Jegyző

Záradék:
A szabályzatban foglaltak alkalmazását, a sajátosságok figyelembe vétele mellett
tudomásul veszem.
Határ Győző Városi Könyvtár, Dinyáné Bánfi Ibolya:
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Dr. Szonda István:
Városi Egészségügyi Intézmény, Dr. Torma Éva:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda, Kovács Péterné:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
23. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a munkatervet az előterjesztés
tartalmazza, és megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Betkó József bizottság elnök elmondta, hogy a februári testületi ülésre van
előjegyezve döntés a közterületi térfigyelők telepítéséről, a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló rendelet megalkotása. Ez a mostani 40. napirendi pont tartalmával
megegyezik, vagy itt még csak elhatározzuk, hogy dönteni fogunk?
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy most a rendelettervezet társadalmi
egyeztetése történik, és majd februárban hagyják jóvá a végleges rendelettervezetet,
ha addig van módosítás a kamerák helyének meghatározásában esetleg számában,
akkor azt még februárban meg lehet majd tenni. Természetesen a költségvetés
elfogadása is hatással lehet erre.
Toldi Balázs polgármester a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál
jelenlévő képviselők száma 11 fő.
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Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
579/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a 2016. év I. félévi ülésprogramját
a következőkben állapítja meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSPROGRAMJA
2016 első félévére
2016. január 28.
A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház vezetői pályázatainak
elbírálása, vezetők kinevezése
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi lakásgazdálkodási
tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) Fagyas Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az orvosi ügyelet 2015. évi működéséről
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Valamennyi bizottság
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A 2016. évi közfoglalkoztatási programok
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
2016. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó ügyintéző
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Az önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Hivatali felelős: Megyeri László aljegyző, Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi,
Február 11.
2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Február 25.
2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati támogatási alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
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1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló az IKSZT 2015. évi feladatellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2015. évi működéséről, a 2016. évi
munkaterv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Rendelet alkotás az igazgatási szünetről
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
Döntés a közterületi térfigyelők telepítéséről, a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
Háziorvosi körzetek felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Megyeri László aljegyző, Dr. Torma Éva
főorvos
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
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Beszámoló a 2015. évi Szaloncukor Kupáról
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Beszámoló a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2015.
évi tanyagondnoki szolgáltatásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának
módosítása
Hivatali felelős:
1.) dr. Frankó Károly kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
Március 31.
Beszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról és a 2016. évi
közbeszerzési terv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. évi vízterhelési díjak megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a 2015. évi utasításokban foglaltak végrehajtásáról, a 2016. évi
feladat ellátási terv meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről, a 2016. évre tervezett
közmunkaprogram ismertetése.
Hivatali felelős:
1.) Szociális szövetkezet elnöke, projekt koordinátor
2.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. évi út és járda karbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
2016. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a Települési értéktár bizottság munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tájékoztatás a közbiztonsági referens munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Farkasinszki Mariann katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) dr. Torma Éva intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A 2016. évi alapokra beérkezett pályázati támogatási igények elbírálása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
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2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi bizottság
Úszásoktatás támogatása 2016. évben
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság
Április 28.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2016. évi üzleti tervének és
prémium feltételeinek megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2016. évi üzleti tervének és prémium
feltételeinek megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, 2016. évi üzleti tervének és prémium
feltételeinek megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Május 26.
A Rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015. évi számviteli
beszámolója és közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) dr. Frankó Károly kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló az önkormányzattól megbízással rendelkezők feladat teljesítéséről, a
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Kis Éva köztisztviselő
3.) Pál Jánosné családsegítő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Június 30.
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Felelős:
1.) Kovácsné Rácz Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva
engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
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tartásának

Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek
beszámolója az elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és
járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
Lakáskoncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása
érdekében célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról komplex (pénzügyi, műszaki
megvalósulásról) projekt lezáró beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
2.) Projekt menedzser
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi egységes szabadságolási terve
Hivatali felelős:
1.) Dr. Torma Éva intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. 1-4. havi gazdálkodásának
alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Július
Ülés szünet
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 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 elnök asszony elmondta, hogy Ridegné Dr. Török Anna
2015. november 17. napján írásban azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz,
hogy a rendelési idő változása miatt a feladat-ellátási szerződés módosításához
járuljon hozzá.
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Az elmúlt időszakban döntöttek arról, hogy dr. Kerekes Attilával egy feladatellátási
helyen végzik a fogszakorvosi munkát, ezért van szükség a rendelési idő
változtatására. A rendelési időt mindenki megismerhette az előterjesztésben.
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.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
580/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Török és Társa
Fogászati Bt. kérelmének helyt adva, a 2012. december 28. napján kötött területellátási szerződés módosításához hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a módosító okirat aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Feladat-ellátási szerződés
2015. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban:
Megbízó valamint
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő
u. 3. sz., képviselő neve: Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek területellátási kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. A rendelési időt a Felek közös
megegyezéssel módosították, így a feladatellátási szerződés 5. pontja az alábbiak
szerint módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi
feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
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A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
14,00-20,00 óráig
Kedd:
7,00-13,00 óráig
Szerda:
14,00-20,00 óráig
Csütörtök:
7,00-13,00 óráig
Péntek
14,00-20,00 óráig
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni
elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
2.A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
3.Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2015. december ………………………………
……. ………………………….
…………………..………..
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ridegné Dr. Török Anna
Toldi Balázs
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak a
felhasználásáról 2015-ben
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó elnök asszony elmondta, az oktatási vagyon működtetésének
tapasztalatairól a 2015. szeptember hónaptól november elejéig terjedő időszakban
elvégzett feladatokról az előterjesztés részletes tájékoztatást ad.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
581/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon
2015. év szeptemberétől november elejéig terjedő időszak
működtetéséről szóló beszámolót.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
XVII. Nemzetközi Halfőző verseny intézményi beszámolója
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 elnök asszony elmondta, XVII.. alkalommal rendezték meg
a Nemzetközi Halfőző Versenyt, melynek lebonyolításával a képviselő testület a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény bízta meg. Az intézmény az idő rövidsége miatt - megállapodást kötött Rideg Zoltán egyéni vállalkozóval a
rendezvény megszervezésére.
Az intézmény elkészítette a beszámolót. A pénzügyi bizottsági ülésen felmerült az a
kérdés, hogy mennyi bevétele származott ebből a rendezvényből az intézménynek,
most ezzel is kiegészült a beszámoló. 308 ezer 200 Ft bevétele keletkezett az
intézménynek ebből a rendezvényből. Ezt a beszámolót a pénzügyi és az ügyrendi
bizottság is megtárgyalta, és elfogásra javasolja a képviselő testületnek.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
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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
582/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a XVII. Nemzetközi Halfőző verseny beszámolójának Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által
készített - kiegészítését.
Határidő: azonnal
27. Napirendi pont
A Liget Fürdő Kft. önkormányzati tartozásának rendezése
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 elnök asszony elmondta, a Fürdő ügyvezető igazgatója
kérelemben jelezte az Önkormányzat felé, hogy tartozását a fürdő a 2015-ös évben
sem tudta kigazdálkodni. Bevételei nem növekedtek annyira, hogy a 15 millió Ft-ot
vissza tudja fizetni, ezért kéri a tisztelt képviselő testületet a kölcsön visszafizetési
határidejének módosítására, 2016. december 31-ére.
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.
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
583/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Kft. önkormányzattal szemben fennálló 15 millió Ft összegű
1264

tartozásának visszafizetési határidejét 2016. december 31. napjára
módosítja. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Gera Krisztián ügyvezető
28. Napirendi pont
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
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 elnök asszony elmondta, az önkormányzati feladatot ellátó és
szolgáltatást végző intézmények közül a 2016. évben alkalmazandó díjtételek
vonatkozásában az előterjesztés szerinti szervezetek fordultak kérelemmel a
Képviselő-testület felé.
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.
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
584/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Közművelődési, Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el
2016. január 1-jétől:
Katona József Művelődési Központ
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok
részére:
bruttó ár
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Kisterem (30, 32,
47, 52 és büfé
előtér)
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Nagyterem (színházterem)
Fűtés nélkül
Fűtéssel első óra
további
órák
Szombat,
vasárnap és
ünnepnapi
ügyeleti pótlék

2016. (forint/óra)
1.050
1.500
2.100
6.000
3.800

800

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények,
cégek, vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére
bruttó ár
Kisterem (30, 32,
47, 52 és büfé
2016.
előtér)
(forint/óra)
Fűtés nélkül
4.000
Fűtéssel
4.700
Nagyterem (színházterem)
Fűtés nélkül
4.700
Fűtéssel első óra
6.200
további
órák
5.400
Szombat,
vasárnap és
ünnepnapi
ügyeleti pótlék
800

3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények:
bruttó ár
Kisterem (30, 32,
2016.
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47, 52 és büfé
előtér)

(forint/óra)
Fűtés nélkül
Fűtéssel

2.000
2.400

Fűtés
nélkül
Fűtéssel

3.000
6.200

Nagyterem
(színházterem)

első óra
további
órák

4.800

Szombat,
vasárnap és
ünnepnapi
ügyeleti pótlék

800

Endrődi Népház
1. Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok
részére:
bruttó ár
Megnevezés
2016.
(forint/óra)
Konferencia terem
fűtés nélkül
1.050
fűtéssel
1.750
Földszinti terem
fűtés nélkül
900
fűtéssel
1.300
Klubterem, Biliárd terem fűtés nélkül
750
fűtéssel
1.100
Fent említett bérleti díjak a bevételes
rendezvényekre nem vonatkoznak.
800
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék:
2. Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére:
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bruttó ár
2016.
(forint/óra)

Konferencia
terem, földszinti
terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Első óra
További órák

4.000
4.700
4.700

Klubterem, biliárd
terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.000
3.000
800

3. Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
Konferencia terem,
2016.
földszinti terem
(forint/óra)
Fűtés nélkül
2.000
Fűtéssel
2.400
Klubterem, biliárd
terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Szombat, vasárnap és
ünnepnapokon ügyeleti pótlék

1.300
2.200
800

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
bruttó ár
2016.
(forint/fő)
Teljes áru belépő
300
Kedvezményes belépő
200
Kézműves foglalkozás
700
csoportos
Kemencés sütő foglalkozás
700
csoportos
Mézeskalács készítő
700
foglalkozás csoportos
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Csizmadiafoglalkozás
800
csoportos
Kemencés ételek
1.500
bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató ár változó
csoportos
Szent Antal Zarándokház
bruttó ár
Felnőtt
Diák
2.000
1.400
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka

Szállásdíj

Ebédlő és udvari létesítmények
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint
civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet
folytatók belépődíjas rendezvényei
részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.:
hitéleti foglalkozás, tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék

Fűtve
(forint/óra)

Fűtés
nélkül (forint/óra)

4.200

3.700

2.200

1.800

800

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

bruttó ár
800 forint/fő
1.500 forint/fő

Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Dr. Szonda István intézményvezető
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a Határ
Győző Városi Könyvtár által alkalmazni kívánt díjtételekről.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
585/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által
alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2016. január 1-jétől:
bruttó ár
Méret
Szín
Tevékenység
2016.
(forint)
A/4
FeketeFénymásolás, nyomtatás 1
20
fehér
oldalas szöveg/Kép
A/4
FeketeFénymásolás, nyomtatás 2
30
fehér
oldalas szöveg/Kép
A/3
FeketeFénymásolás, nyomtatás 1
40
fehér
oldalas szöveg/Kép
A/3
FeketeFénymásolás, nyomtatás 2
60
fehér
oldalas szöveg/Kép
A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
150
100 %-ban fedett
A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
100
50 %-ban fedett
A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
50
25 %-ban fedett
A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
300
100 %-ban fedett
A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
150
50 %-ban fedett
A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás Kép
100
25 %-ban fedett
A/4
Színes
Fénymásolás, nyomtatás
50
Szöveg
A/3
Színes
Fénymásolás, nyomtatás
100
Szöveg
A/4
Laminálás laponként
100
A/3
Laminálás Laponként
200
A/4
Szkennelés oldalanként
50
A/3
Szkennelés oldalanként
100
Spirálozás 6-32 mm
150
Előlap, hátlap
50
Számítógép használat, minden
50
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megkezdett fél óra
Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés
postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje

A/4

Késedelmes visszahozás 3
hónap, felszólítás előtt

200
50
800
50

100
Első felszólítás után
Második felszólítás után
Harmadik felszólítás után
Ajánlott levél utáni felszólítás
+könyv db/x
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv
beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv
beszerzési ára+ 500 Ft

200
400
600
500
100
1.000

Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Varga Lajos Sportcsarnok
alkalmazandó díjtételeivel kapcsolatos döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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
586/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Varga Lajos
Sportcsarnokot üzemeltető Zöldpark Kft. 2016. évben az alábbi díjakat alkalmazza:

Megnevezés
Bejegyzett sportkörök,
sportegyesületek
Egyéb igénybe vevők

bruttó ár
2016.
(forint/óra)
3.400
4.400
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Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Fekete József ügyvezető
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a Liget Fürdő
által alkalmazni kívánt díjtételekkel kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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
587/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Liget Fürdő Kft. által
üzemeltetett Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan 2016.
évben az alábbi díjtételek kerüljenek alkalmazásra.
Megnevezés
Körös Látogatóközpont
Belépő felnőtt
Belépő 14 alatti
Belépő nyugdíjas
Belépő csoportos (10 fő felett)
Terembérlet (1 óra)

bruttó ár (forint)
650
520
520
520
2.500

Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona sétány
Belépő felnőtt
Belépő 14 alatti
Belépő nyugdíjas
Belépő csoportos (10 fő felett)
Csónak bérlés 30 perc
Csónak bérlés 60 perc

450
360
360
360
400
800

Bárka Látogatóközpont
Belépő felnőtt
Belépő 14 alatti
Belépő nyugdíjas
Belépő csoportos (10 fő felett)

650
520
520
520

Körös Lk. + Bárka Lk. + Kilátó + Fürdőbelépő
Kombinált jegy
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Gera Krisztián ügyvezető
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1.400

29. Napirendi pont
Beszámoló a 2015. évi pályázatokról
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 elnök asszony elmondta, az Önkormányzat pályázatok
szempontjából sikeres évet zárt, közel 1,5 milliárd Ft állami támogatást tudott
fejlesztésekre fordítani Gyomaendrődön. Ezek között persze voltak a 2014-es évről
áthúzódó beruházások. Az előterjesztés részletesen ismerteti ezeket a pályázatokat
illetve a jelentéseket, ellenőrzéseket. Ezekből látható, hogy a pályázatok
lebonyolításában részt vevők lelkiismeretesen, hozzáértéssel végezték munkájukat,
akiknek ezúton is megköszönte a munkát.
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.
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
588/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.
évi pályázatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
30. Napirendi pont
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
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Ágostonné Farkas Mária elnök asszony elmondta, a nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, melyhez beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét.
A bizottság áttekintette a körzethatárokat és javasolja a testületnek elfogadásra azt.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy milyen logika szerint alakultak ki a
körzethatárok a tanyavilágban.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök válaszolva hangsúlyozta, évek óta ezek az
iskolai körzethatárok. A hátrányos helyzetű gyermekek száma miatt kell ezeket a
körzeteket így meghatározni, hiszen nem lehet, hogy az egyik iskolában több
hátrányos helyzetű gyermek legyen az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, mint a
másikban illetve a harmadikban. A településen 3 általános iskola működik, melyből 2ben meghatározza a Kormányhivatal a körzeteket, az egyházi iskola mindenhonnan
beiskolázhat. A szülőknek egyébként lehetőségük van a szabad iskolaválasztásra, ezek
a kötelező beiskolázási körzetek arra vonatkoznak, ha valahol nem lenne hely a
gyermek számára, akkor ezeket figyelembe kell venni. Nálunk egyébként ez nem áll
fenn, mert a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy hová viszik a gyermekeiket.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint szerencse, hogy a szülők dönthetnek
arról, hogy hová akarják bevinni a gyerekeiket és nem ez a körzethatári leosztás.
Kereste benne a logikát, nem érti, hogy a gyomai tanyavilág miért az endrődi
iskolához van sorolva az endrődi tanyavilág nagyrésze pedig túlnyomóan az gyomai
iskolához. Ez szerinte teljesen logikátlan. Javasolta az ügyrendi bizottságnak, hogy
dolgozza át és a rendkívüli testületi ülésen nyújtsa be az új tervezetet.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, elmondta, itt most a képviselő testület
véleményét kérte ki a Kormányhivatal, amit egyébként november 30-i hatállyal már
be kellett volna adni, de a testület ülése miatt csúszik három napot. Itt nem arról van
szó, hogy a képviselő testület állapítja meg a körzethatárokat, hanem a KLIK. El lehet
tehát mondani, hogy ezzel a véleménnyel javasolja elfogadni vagy nem elfogadni a
képviselő testület, de itt a döntés meghozatalának a joga alapvetően nem testületi
hatáskörbe tartozik.
Farkas Zoltánné képviselő kiegészítette, hogy a két általános iskolának nem teljesen
ugyanaz a feladatköre, ez is befolyásolja, hogy melyik gyereket hová viszik, valamint a
városnak van egy esélyegyenlőségi terve, melyben arra kötelezett, hogy nagyjából
egyenlően ossza el a lakosságot, és ez évek óta kötelezettséget ró a városra a
különféle uniós pályázat miatt. Ez egy bevált gyakorlat a két állami iskola között, ami
a gyakorlatban nagyon jól működik, ezért nem látták indokoltnak, hogy
változtassanak rajta.
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Betkó József bizottsági tag hangsúlyozta, senki nem vonja kétségbe, hogy jól
működik a rendszer, de a körzethatárok rosszul vannak lehatárolva, melyet gördítünk
magunk előtt évek óta. Ideje lenne ezt egyszer valakinek helyre tenni.
Toldi Balázs polgármester a véleményekre figyelemmel megkérdezte Képviselő úrtól,
hogy akkor a testület a véleményét egészítsék ki azzal, hogy javasolja a KLIKnek, hogy
nézze meg a körzethatárokat, vagy az ügyrendi bizottságot kérjék meg, hogy tegyen
javaslatot erre.
Betkó József bizottsági tag kérte a döntési javaslat kiegészítését.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök nem igazán értette, hogy miért nem jó az
a rendszer, ami évek óta jól működik. Farkas Zoltánné képviselő asszony is elmondta,
hogy van egy esélyegyenlőségi programja a városnak, mely meghatározza, hogyan
kell megoszlaniuk a gyermekeknek a különböző köznevelési intézményben. Nem
értette, hogy ez miért nem jó, és nem érti mi lesz pontosan a feladat, mert mindenki
megkapja ott abban az iskolában az ellátást, ahová jelentkezik. Annak ellenére, hogy
valaki endrődi de a körzehatár szerint nem oda tartozik, attól még járhat az endrődi
iskolába.
Poharelec László képviselő megjegyezte a képviselő-testület tagjai között van két
iskolaigazgató és egy pedagógus. Az ügyrendi bizottsági ülésen ő megkérdezte tőlük,
hogy szerintük rendben van-e ez a körzethatár besorolás, amire ők igennel
válaszoltak. Mindezek alapján a maga részéről tudja támogatni a döntési javaslatot.
Véleménye szerint, konkrét probléma esetén kell ezzel mélységében foglalkozni, de
ha a hozzáértő szakemberek úgy gondolják, hogy rendben van, akkor nem kellene
rajta változtatni.
Betkó József bizottsági elnök megismételte a fenti véleményét, hogy a rendszer jól
működik, mert nem tartják be a körzethatárokat. Ezek elvi dolgok csak, melyek
gyakorlatilag léteznek is meg nem is, de ha már létezik, és elénk tárták, próbálják meg
jól megcsinálni. Vegyenek elő egy térképet és aszerint állítsák össze.
Farkas Zoltánné képviselő megkérdezte Képviselő urat, igazán mit tekint
körzethatároknak, - a régi közigazgatási határokat, vagy mit.
Hangsúlyozta, az iskolák igazgatói fejből tudják a beiskolázási körzethatárokat, ami
nem egyezik meg a régi közigazgatási területekkel, és ezt ők be is tartják.
Betkó József bizottsági elnök visszakérdezett, önök mit szavaztak meg a bizottsági
ülésen?
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, amit a bizottság megszavazott, az itt van a
döntési javaslatban.
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Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az ügyrendi bizottságnak fogalma
sincs arról, hogy hol vannak a tanyai kerülethatárok.
Módosító indítvánnyal élt, miszerint az Ügyrendi bizottság az iskolai körtehatárokat
véleményezze újra a december 17-i rendkívüli testületi ülésre és nyújtsa be
jóváhagyásra, különös tekintettel a tanyai kerülethatárokra.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kérte képviselő urat, hogy konkrétan
fogalmazza meg, hogy mit nem tart helyesnek, és akkor az alapján véleményezi a
bizottság. De ismételten hangsúlyozta, hogy a bizottság és a testület is csak
véleményez.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint a bizottságnak lehet az a véleménye,
hogy ez így nem jó.
Toldi Balázs polgármester lezárta a témát és felkérte a képviselőket elsőként
szavazzanak Betkó József képviselő úr módosító javaslatáról, amely szerint az
Ügyrendi bizottság véleményezze újra a körzethatárokat és a rendkívüli ülésre azt
terjessze elő jóváhagyásra, különös tekintettel a tanyai kerülethatárokra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület, 2 igen, 6 nem szavazattal és 3 tartózkodással a módosító
javaslatot nem támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
589/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja Betkó József képviselő módosító javaslatát, amely szerint
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság véleményezze újra az általános iskolai körzethatárokat, és a
2015. december 17-i rendkívüli ülésre azt terjessze elő jóváhagyásra,
különös tekintettel a tanyai kerülethatárokra.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a fenti döntésre figyelemmel az eredeti döntési javaslatról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület, 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
590/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei
Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak szerint
javasolja a körzethatárok kialakítását:
028297 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.
Felvételi körzet:
Közterület neve

jellege

tartomány

Áchim András

utca

teljes

Ady Endre

utca

teljes

Álmos

utca

teljes

Álmosdomb

utca

teljes

Arany János

utca

teljes

Árpád

utca

teljes

Attila

utca

teljes

Bacsalaposi

út

teljes

Bacsó Béla

utca

teljes

Bajcsy-Zsilinszky

út

teljes

Balassi Bálint

utca

teljes

Bánomkerti

út

teljes

Bányász

utca

teljes

Batthyány Lajos

utca

teljes

Béke

utca

teljes

Bem

utca

teljes

Bercsényi Miklós

utca

teljes

Berzsenyi Dániel

utca

teljes

Besenyszegi

utca

teljes

Bessenyei György

utca

teljes

Bocskai István

utca

teljes

Botond

utca

teljes

Budai Nagy Antal

utca

teljes

Csokonai Vitéz M.

utca

teljes
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-tól -ig

Damjanich János

tér

teljes

Dankó Pista

utca

teljes

Dávidházi Sámuel

utca

teljes

Diófa

utca

teljes

Dobi István

utca

teljes

Dobó István

utca

teljes

Dr. Pikó Béla

utca

teljes

Dr. Szilágyi Ferenc

üdülő-telep teljes

Eötvös József

utca

teljes

Erkel Ferenc

utca

teljes

Erzsébet

liget

teljes

Esze Tamás

utca

teljes

Fáy András

utca

teljes

Fazekaszugi 5-ös

gátőrház

teljes

Fegyvernek

utca

teljes

Fő

út

páros

Fő

út

páratlan oldal 135

Gárdonyi Géza

utca

teljes

Géza Fejedelem

utca

teljes

Gyóni Géza

utca

teljes

Halász

utca

teljes

Hámán Kató

utca

teljes

Hantoskerti

út

teljes

Hársfa

utca

teljes

Határ

út

teljes

Hatház

utca

teljes

Hősök

útja

teljes

Hunyadi János

utca

teljes

Ifjúsági

lakótelep

teljes

Iskola

utca

teljes

Jókai Mór

utca

teljes

Juhász Gyula

utca

teljes

Kálvin János

utca

teljes

Kántorkert

sor

teljes
1278

160

Kárász

utca

teljes

Kató József

utca

teljes

Katona József

utca

teljes

Kazinczy Ferenc

utca

teljes

Kállai Ferenc

utca

teljes

Keleti

utca

teljes

Kinizsi Pál

utca

teljes

Kis

utca

teljes

Kisfaludy

utca

teljes

Kisréti

utca

teljes

Kiss Bálint

utca

teljes

Kner

utca

teljes

Kner

tér

teljes

Kondorosi

út

teljes

Kossuth

tér

teljes

Kossuth Lajos

út

teljes

Kölcsey Ferenc

utca

teljes

Könyves Kálmán

utca

teljes

Kör

utca

teljes

Körgát

utca

teljes

Kőrös

sor

teljes

Kőrös

utca

teljes

Kőrösi Csoma Sándor utca

teljes

Lehel

utca

teljes

Lévai

utca

teljes

Liszt Ferenc

utca

teljes

Losonczi István

utca

teljes

Luther

utca

teljes

Madách Imre

utca

teljes

Martos Flóra

utca

teljes

Mátyás Király

utca

teljes

Mikszáth Kálmán

utca

teljes

Mirhóháti

utca

teljes

Móricz Zsigmond

utca

teljes
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Munkácsy Mihály

utca

teljes

Nagy Sándor

utca

teljes

Nap

utca

teljes

Németzugi

sor

teljes

Páskumi

út

teljes

Pásztor János

tér

teljes

Pásztor János

utca

teljes

Petőfi Sándor

utca

teljes

Polyákhalmi

út

teljes

Pósa Lajos

utca

teljes

Radnóti Miklós

utca

teljes

Rákóczi Ferenc

út

teljes

Rév

utca

teljes

Rózsa Ferenc

utca

teljes

Semmelweis Ignác

utca

teljes

Sócózugi 1/5-ös

gátőrház

teljes

Somogyi Béla

utca

teljes

Szabadság

tér

teljes

Szabó Dezső

utca

teljes

Szántó Kovács János

utca

teljes

Szarvasi

út

teljes

Széchenyi István

utca

teljes

Székely Bertalan

utca

teljes

Szondy György

utca

teljes

Szőlőskert

utca

teljes

Tanács

utca

teljes

Tanya III.

teljes

Tanya IV

teljes

Tanya V.

teljes

Tanya VI.

teljes

Templomzug

teljes

Tokai Ferenc

utca

teljes

Toldi Miklós

utca

teljes

Tompa Mihály

utca

teljes
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Ugari

út

teljes

Vadász

utca

teljes

Vásártéri

lakótelep

teljes

Vidovszky Béla

utca

teljes

Vízmű

sor

teljes

Vörösmarty Mihály

utca

teljes

Wesselényi

utca

teljes

Zrínyi Ilona

üdülő

teljes

Zrínyi Miklós

utca

teljes

Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Népliget utca
5502 Gyomaendrőd
Kollégium
2.

Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya
települések közigazgatási területe.
Közterület neve

jellege

tartomány

Akác

utca

teljes

Alkotmány

utca

teljes

Apponyi

utca

teljes

Babits Mihály

utca

teljes

Baross Gábor

utca

teljes

Bartók Béla

utca

teljes

Bethlen Gábor

utca

teljes

Blaha Lujza

utca

teljes

Csejti

utca

teljes

Csillagos

utca

teljes

Csurgó

utca

teljes

Damjanich

utca

teljes

Deák Ferenc

utca

teljes

Décsi

utca

teljes

Dózsa György

utca

teljes

Egressy Béni

utca

teljes

Endrődi

utca

teljes

Fazekasi

utca

teljes
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-tól -ig

Fő

út

páros oldal

Fő

út

páratlan oldal 1

Gábor Áron

utca

teljes

Gutenberg

utca

teljes

Hídfő

utca

teljes

Honvéd

utca

teljes

Hősök

tere

teljes

Ipartelep

utca

teljes

József Attila

utca

teljes

Kacsóh P.

utca

teljes

Kálmán Farkas

utca

teljes

Kenderáztató

utca

teljes

Keresztúri

utca

teljes

Kilián

tér

teljes

Kisfok

utca

teljes

Kodály Zoltán

utca

teljes

Korányi Frigyes

utca

teljes

Kovács Imre

utca

teljes

Kós Károly

utca

teljes

Köztársaság

utca

teljes

Kürt

utca

teljes

Lábas

utca

teljes

Liliom

utca

teljes

Magtárlaposi

utca

teljes

Mester

utca

teljes

Micsurin

utca

teljes

Mikes Kelemen

utca

teljes

Mirhói

utca

teljes

Mohácsi

utca

teljes

Móra Ferenc

utca

teljes

Nagylaposi vasútállomás vasútáll.

teljes

Nagylaposimáv lakás

mávlakás teljes

Napkeleti

utca

teljes

Népliget

út

teljes
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Nyárszegi

utca

teljes

Október 6.

lakótelep teljes

Orgona

utca

teljes

Polányi Máté

utca

teljes

Rácz Lajos

utca

teljes

Rózsahegyi Kálmán

utca

teljes

Selyem

út

teljes

Simai

utca

teljes

Sugár

út

teljes

Szabadság

utca

teljes

Szabó Ervin

utca

teljes

Szélmalom

utca

teljes

Szent Antal

utca

teljes

Szent István

utca

teljes

Tamási Áron

utca

teljes

Tanya II.

teljes

Tanya VII.

teljes

Temető

utca

teljes

Toronyi

utca

teljes

Tóth Árpád

utca

teljes

Újkert

sor

teljes

Tulipán

utca

teljes

Varjasi

utca

teljes

Vasúti

őrházak

teljes

Vasútsor

utca

teljes

Vasvári Pál

utca

teljes

Vaszkó Mihály

utca

teljes

Zöldfa

utca

teljes

Zrínyi Ilona

utca

teljes

Zsák

utca

teljes

Határidő: azonnal
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31. Napirendi pont
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
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 elnök asszony elmondta, az Emberi Erőforrások
Minisztérium a 2015/2016. tanévben is lehetőséget biztosít arra, hogy a hátrányos
helyzetű, de tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulók az Arany János
Tehetséggondozó Programban részt vegyenek.
Egyetlen pályázat érkezett a képviselő testülethez a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolából, melyhez a pályázó minden szükséges dokumentumot benyújtott.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
591/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja,
hogy Zanyik Elizabet nyolcadik évfolyamos tanuló OM azonosító:
79504082323 (anyja neve: Jónás Karolina) Gyomaendrőd
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást
nem tud nyújtani számára.
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a tanuló
Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez
készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: azonnal
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32. Napirendi pont
Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi
támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 445/2015. (IX. 24.) Gye Kt. határozatával
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójához. A Képviselő-testület a pályázatok elbírálását az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta.
Ennek megfelelően az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a november 24-i ülésén meghozta döntését a 2015. november 9-i
határidőre beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatban. A Bizottság 319/2015.
(XI. 24.) Gye. Kt. Üokke. határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat „A” típusa esetén 13 pályázót részesített támogatásban 5.000,Ft/fő/hó. összegben, 2 pályázó nem részesült támogatásban, mivel a benyújtott
jövedelemigazolások alapján esetükben, a családban az egy főre eső jövedelem
meghaladta a jövedelemhatárt. Az ösztöndíjpályázat „B” típusára egyetlen pályázat
sem érkezett be az idei fordulóban. Az elmúlt fordulók „B” típusú pályázatainak
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy jelenleg 1 fő támogatása van
folyamatban, akinek szociális rászorultsága fennáll, így a támogatásra továbbra is
jogosult.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
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
592/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2016-os
fordulójának
tapasztalatairól
szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
33. Napirendi pont
Tájékoztatás a Ki Kicsoda című kiadvány megjelentetéséről
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 elnök asszony ismertette, hogy három gyomaendrődi civil
szervezet, az Endrődiek Baráti Köre Egyesület, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör, valamint
a Honismereti Alapítvány kezdeményezte a Gyomaendrődi Ki Kicsoda című mű újbóli
kiadását.
A képviselő testület döntött arról, hogy támogatja a kiadvány kiadását. A kiadvány
előkészítésének helyszínéül a Határ Győző Városi Könyvtárat nevezte meg. Két
egyeztetésre került sor az elmúlt időszakban, melyeken a következő döntések
születtek:
- a Határ Győző Városi Könyvtár lesz a kiadója a tervezett kötetnek,
- a kiadással és a szerkesztéssel kapcsolatos feladatokat a könyvtár vállalja,
- a gyűjtési munka a három civilszervezet és önkéntes segítőik feladata,
- a kiadással kapcsolatos költségek 2017-ben várhatók, ezzel kapcsolatban majd
akkor hoz döntést a testület, ha aktuálissá válik.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el
a tájékoztatót.
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
593/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Ki
kicsoda
című
kiadvánnyal
kapcsolatos
tájékoztatást.
Határidő: azonnal
34. Napirendi pont
Gyomaendrődi Mentő Alapítvány, illetve Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó elnök asszony elmondta, a Gyomaendrődi Mentő Alapítvány,
valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz.
A Gyomaendrőd Mentő Alapítvány a felújított mentőállomás berendezési tárgyainak
beszerzésére kéri a támogatást. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány céljai, hogy
segítsék az OMSZ gépparkjának és berendezéseinek műszaki fejlesztését.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket támogassák a kérelmeket.
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
594/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomai
Mentő Alapítvány részére nyújtott 20.000,-Ft, azaz Húszezer Forint
támogatást jóváhagyja. A támogatás forrása az 1/2015 (II. 15)
önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatásáról kérte a képviselők döntését.
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
595/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott 30.000,-Ft, azaz
Harmincezer Forint támogatást jóváhagyja. A támogatás forrása az
1/2015 (II. 15) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott
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Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestertvalamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidő: azonnal
35. Napirendi pont
Kner Nyomdaipari Múzeum 2016. évi támogatása
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 elnök asszony elmondta, a Gyomai Kner Nyomda Zrt.
vezérigazgatója kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 2016. évben is - a
korábbi évekhez hasonlóan – támogassa a Kner Nyomdaipari Múzeum működését.
A kért 900 e Ft-os támogatás megítélésével a nyomda vállalja, hogy 2016. május 1-je
és szeptember 30-a között heti 4 alkalommal, csütörtöktől-vasárnapig, napi 6 órás
nyitva tartással biztosítja a múzeum látogathatóságát.
A kérelem az előterjesztést mellékletét képezi.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 11 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
596/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2016.
évben 900 e Ft-al támogatja a Kner Nyomdaipari Múzeum működését
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. A támogatni kívánt
időszak 2016. május 1-je és 2016. szeptember 30-a között heti 4
alkalom csütörtöktől-vasárnapig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a 2016-ös évre szóló
támogatási szerződés megkötésére.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy az előzetesen megállapított
támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat
2016. évi költségvetési tervezetének összeállításakor.
Határidő: azonnal
36. Napirendi pont
Részvétel a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva a Magyar KajakKenu Szövetség által benyújtandó GINOP 7.1.2 pályázatban (lapátos védjegy)
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 elnök asszony elmondta, a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek
GINOP forrásból az ún lapátos minősítési rendszer alapján vízi túramegállóhely
kialakítására lesz lehetősége.
Schmidt Gábor főtitkár úr 2015 szeptemberében egyeztetett kezdeményezett az
Önkormányzattal, hogy együttműködés keretében a városban lévő vízitúra
megállóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a pályázat keretében vízitúra
megállóhely létrehozásához kapcsolódó építési, felújítási tevékenység, valamint
eszközbeszerzés lesz támogatható. A támogatás intenzitása 100%.
A tervezési programban az alábbi főbb fejlesztések szerepelnek:
- Mobil stég beszerzése
- Mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben
- A konténerek berendezéseinek beszerzése
- A konténerek önálló energiaigényének biztosítása
- Eszközbeszerzés (túrakajakok, kerékpárok beszerzése)
A fejlesztés a dévaványai híd melletti állami tulajdonú gyomaendrődi 0822/5 helyrajzi
számon, az ártéren, a sólyapálya mellet valósulna meg sikeres pályázat esetén,
kapcsolódva a Halász István Csónakházhoz.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Ágostonné Farkas Mária elnök asszony kérdezte, hogy mivel az Önkormányzat köt
megállapodást az MKKSZ-szel akkor ez azt jelenti, hogy ezen beruházásokat,
fejlesztéseket mindenki használhatja majd. Kérdezte, hogy jól értelmezi-e.
1289

Toldi Balázs polgármester helyeselt.
Egyéb kérdés hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
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
597/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
egyetért a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen
(továbbiakban: MKKSZ), a Bejárható Magyarország programhoz
kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése érdekében összeállított tervezési
programban foglaltakkal, a fejlesztési elképzeléseket jóváhagyja.
2.
felkéri az MKKSZ-t hogy a GINOP 7.1.2 pályázati felhívásra
nyújtsa be a pályázatot, a mellékelt tervezési programban
összeállított fejlesztésekkel.
3.
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester szünetet rendelt el.
A szünetet követően szót kért Kmetykó János főépítész úr.
Kmetykó János főépítész elmondta, 7 éve annak, hogy két pályázó közül elnyerhette
azt a lehetőséget, hogy Gyomaendrőd város főépítésze legyen. Megbízásos
jogviszonyban, heti 1-2 napos elfoglaltsággal látta el ezt a feladatot. Gyorsan eltelt ez
a 7 év, ami alatt nagyon sok szép feladata volt itt a városban, amit a testülettel
közösen oldott meg a lakosság igényeinek kielégítésére. Kicsit Gyomaendrődivé is
vált ez alatt a 7 év alatt.
Az a rendezési terv módosítás, amit a jelen ülésen fogadott el a testület csak 2018-ig
tartható hatályban, ezért már most felajánlotta segítségét a következő rendezési terv
tervezésében, vagy mint szakértő szívesen segít az utódjának ebben a munkában.
Köszönte a 7 év együtt dolgozást, további sok sikert kívánt a képviselő-testületnek a
munkájához, a város felvirágoztatásához.
Toldi Balázs polgármester megköszönte főépítész ú munkáját, további jó munkát és
jó egészséget kívánt.
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38.Napirendi pont
2016. évi rendezvényterv elfogadása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a rendezvénytervet mindhárom
bizottság tárgyalta. A Városfenntartó bizottság az előterjesztés határozati javaslat
szerinti elfogadását javasolta. Az Ügyrendi bizottság nem támogatta a döntési
javaslatot, egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a decemberi soron kívüli
Képviselő-testületi ülésre folytasson le egyeztetéseket és annak eredményéről
tájékoztassa a Bizottságot a 2016. évi városi nagyrendezvények időpontjáról, tervezett
költségvetéséről, illetve rendezvényektől elvárt eredményről.
A Pénzügyi bizottság annyival egészítette ki a döntési javaslatot, hogy az 1. pontba a
kiemelt városi rendezvények közé kerüljön felvételre a Nemzetközi Volkswagen
Bogártalálkozó és a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az ügyrendi bizottsági véleményben
megfogalmazott határidőt rövidnek találná, ezért javasolta, hogy a jövő hét folyamán
egy kötetlen beszélgetésre hívják meg a bizottság tagjait, azon civil szervezeteket, aki
a város kulturális éltében szerepet játszanak, és mindazokat, akik a városi
rendezvények sorát még bővítik, illetve azon intézményvezetőket, akik erről
véleményt alkothatnak. Továbbá a képviselő-testület valamennyi tagja is jó lenne, ha
részt venne ezen a megbeszélésen.
Az előzetes egyeztetések alapján december 10-én csütörtök 10 óra időpontot
javasolta meghatározni.
Toldi Balázs polgármester egyetértett elnök asszonnyal, és az Ügyrendi bizottság
javaslatára figyelemmel a döntési javaslatot úgy javasolta módosítani, miszerint a
képviselő-testület felkéri a Bizottság elnökét, hogy folytasson egyeztetéseket a 2016.
évi városi nagyrendezvények időpontjáról, tervezett költségvetéséről, illetve
rendezvényektől elvárt eredményről. Felkéri továbbá, hogy az egyeztetések
eredményét terjessze a képviselő-testület januári ülése elé. Az egyeztetések időpontja
2016. december 10. 10 óra.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
598/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnökét, hogy folytasson egyeztetéseket a 2016. évi városi
nagyrendezvények időpontjáról, tervezett költségvetéséről, a
rendezvényektől elvárt eredményekről.
A képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy az egyeztetések
eredményét terjessze a Képviselő-testület januári ülésére.
Az egyeztetés időpontja 2016. december 10. 10 óra.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
39.Napirendi pont
Gyomaendrődi laboratórium működtetésének problémái
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.
A Szarvasi Szakorvosi KFT. Laboratóriuma Attentus KFT. képviseletében Dr. Hajzer
Ildikó írásban jelezte, hogy jelen feltételek mellett következő finanszírozási évtől nem
tudják vállalni a laboratóriumi vizsgálatok elvégzését. A forráshiány és ennek
következtében fellépő reagens hiány az államilag finanszírozott laboratóriumi ellátást
veszélyezteti. Dr. Hajzer Ildikó kiemelte, térítéses vizsgálatok kérésére van lehetőség,
ahol korlát nincs.
A laboratórium működésére dr. Hajzer Ildikó az alábbi megoldási javaslatot tette:
az OEP finanszírozás keretein felül – 760.000 pont – lévő teljesítményhez
pontonként 0,76 Ft-os önkormányzati hozzájárulást kér. Ebben az esetben az
Önkormányzat által meghatározott pontérték és az OEP által finanszírozott pontérték
összmennyiségéig kérhetnek térítésmentes vizsgálatot a betegeknek. Az
Önkormányzat döntése, hogy kíván-e bevezetni létszámkorlátot vagy sem. Amint a
kollégák átlépik a ponthatárt csak az általános kémiai és hematológiai és a
vizeletvizsgálatot végzi el a szolgáltató.
Dr. Hajzer Ildikó levele és a 2015. szeptember-november hónap összintézeti
pontérték alakulása az előterjesztés mellékletét képezi.
A megkeresésre válaszolva, a hivatal egy egész évre vonatkozó kimutatást kért Dr.
Hajzer Ildikótól az összintézeti pontérték alakulásáról, hogy nagyjából lássuk, hogy a
760.000 pont fölötti összpontszámok hogyan alakultak. A legkevesebb 1.100.000 pont
volt a legtöbb pedig több mint 1.700.000 pont. Áltagosan kb. 800.000 ponttal haladja
meg az összpontszám a 760.000-et. Ha a 800.000 megszorozzuk 0.76-al akkor az 600650.000 Ft, amit havonta kellene az önkormányzatnak kiegészíteni, - annak
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érdekében, hogy ne kelljen létszámkorlátozást bevezetni, - ami egy évre 7.2 millió Ftot jelentene.
Az önkormányzat és a szolgáltató között lévő feladat-ellátási szerződésben 60 napos
felmondási idő szerepel, ami azt jelenti, hogy ha január 1-től ez a feladat-ellátás így
nem látható el, akkor az önkormányzatnak 60 napja van arra, hogy új szolgáltatót
találjon.
A decemberi rendkívüli testületi ülésre hátha tudnak még alternatívákat beterjeszteni,
akár a jelenlegi, akár másik szolgáltatóval.
Gózan Sándor képviselő emlékeztetett arra, hogy egyike volt azon képviselőknek,
akik szorgalmazták Gyomaendrődön egy laboratóriumnak a kialakítását. Nyilván
pénzügyi és egyéb akadály miatt nehezen valósítható meg, de azért soha ne vessék el
ennek gondolatát. Óriási dolog lenne.
Toldi Balázs polgármester ismertette a döntési javaslatot, azzal, hogy amennyiben
Főorvos asszony tudja, úgy akár már a decemberi rendkívüli ülésre beterjesztheti
javaslatát. 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
599/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte
Szarvasi Szakorvosi KFT. Laboratóriuma Attentus KFT. ajánlatát a
laboratórium működtetésére, felkéri dr. Torma Éva igazgató főorvos
asszonyt, hogy a januári ülésre terjesszen be megoldási javaslatokat a
labor működtetésére, a jelenlegi és más szolgáltatók ajánlatainak
összehasonlításával.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
40.Napirendi pont
Közterületi térfigyelő rendszer kiépítése
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.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület most
kedvező feltételekkel vállalná, hogy közreműködne a saját beruházású rendszer
eszközeinek a beszerzésében, felszerelésében és beüzemelésében. A végpontok
megfelelő logikai védelemmel ellátott rádiós adatátviteli hálózaton csatlakoznának a
központi számítógéphez. A rendszer üzemeltetését a közterület felügyeletünk látná
el figyelemmel az adatkezelési szabályokra.
A kiépítésre kerülő rendszer első fázisában a következő 10 végpont telepítése
javasolt:
1) Hősök és Fő út kereszteződése (Totózó)
2) Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
3) Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os út kivezető szakasza)
4) Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
5) Gyomai köztemető
6) Endrődi köztemető
7) Városháza
8) Hídfő utca 46-os út kivezető szakasza
9) Blaha Lujza utca 443-as út kivezető szakasza
10) Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza
A 10 végpont kiépítésének költséget kb. 3 millió Ft.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a rendszer kiépítését a
döntési javaslatban leírtak szerint.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, értesülése szerint készülőben
van a Vásártéri lakótelepen lévő játszóteret megvilágító köztéri világítás. A lakók
közül azonban sokan jelezték, hogy szükség lenne egy térfigyelő kamera felállítására
is, mert ezen a játszótéren elég gyakran történnek rongálások. Kérte a képviselőtestületet, hogy támogassa a kamera felállítását a játszótéren.
Farkas Zoltánné képviselő javasolta, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, akkor a Dr.
Csókási Béla térnél is helyezzenek el egy térfigyelő kamerát.
Poharelec László képviselő megerősítette a fentieket, és kérte, hogy felsorolásban
szerepeljen a Dr. Csókási Béla tér is, ugyanis ott rendszeresen megjelennek, illetve
keresztül hajtanak ismeretlen személyek. A Hatház utcánál felmennek a gátra és úgy
jönnek vagy távoznak arról a területről.
Kérte, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a részére járó képviselői
tiszteletdíjat ennél vegyék figyelembe.
Betkó József bizottsági elnök egyetértett a fentiekkel. Javasolta, hogy a Hídfő utca
46-os út kivezető szakaszára tervezett kamerát úgy helyezzék el, hogy még a HármasKörös bal partját be tudja mérni mind a két oldalt. Ugyanígy a dévaványai 4231 és a
körösladányi 4232 jelű közút csatlakozásánál is a körös bal partjára kellene elhelyezni
a kamerát éppen a fent említett okok miatt.
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Toldi Balázs polgármester összegezve elmondta, a hozzászólások során két plusz
kamera elhelyezésre érkezett javaslat, az egyik a Vásártéri lakótelep a másik pedig a
Dr. Csókási Béla tér. Egyetértve a javaslatokkal, javasolta, hogy a kiépítésre kerülő
rendszer első fázisában 12 végpont telepítésére kerüljön sor, és a 2016 évi
költségvetésben ennek megfelelően határozzák meg a kiépítéshez szükséges
pénzeszközt.
Felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatokat ennek megfelelően fogadják el.
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
600/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester, mint a helyi önkormányzat közterület felügyelete
vezetőjének kezdeményezésére, elhatározza az önkormányzati
közterület felügyelet üzemeltetésében működő közbiztonsági és
bűnmegelőzési célú közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítését.
A közterületi kamerarendszer kiépítésre a 2016. évi költségvetésben
3.6 millió forint fejlesztési forrás igényt irányoz elő.
Felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési forrás igényt a 2016. évi
költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltesse, továbbá a
közterületi térfigyelő rendszer kiépítésével, üzembe helyezésével és
működtetésével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. február 15., 2016. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a térfigyelő kamerarendszert szabályozó
rendelet–tervezetről kérte a képviselők döntését, azzal, hogy a rendelet-tervezet 1.
mellékletében a közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszámát
egészítsék ki 12-re.
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
601/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térfigyelő
kamerarendszert szabályozó rendelet–tervezetet alkalmasnak találja további szakmai
és társadalmi egyeztetésre, véleményezésre a következő normaszöveggel:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város
közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező
műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel
jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének
biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének
segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása.
3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterületfelügyeletet látja el.
4. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer
üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben
önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére,
felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más
adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs
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önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a
közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban
meghatározottak szerint jogosult.
5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
6. § Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A
B
1
Hősök és Fő út kereszteződése
1
2
Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút 1
csatlakozása
3
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os 1
közút kivezető szakasza)
4
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
1
5
Gyomai köztemető
1
6
Endrődi köztemető
1
7
Városháza
1
8
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
1
9
Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza
1
10
Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza
1
11
Dr. Csókási Béla tér
1
12
Vásártéri lakótelepen lévő játszótér
1
2) Felkéri az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnökét, hogy a társadalmi
egyeztetést követően a végleges normaszöveget terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
41.Napirendi pont
Helyi gazdaság támogatása webes és mobil applikációs technológiával
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Megyeri László aljegyzőt ismertesse az
előterjesztést.
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Megyeri László aljegyző elmondta, az előterjesztést a bizottságok nem
véleményezték, mivel az ajánlat az üléseket követően érkezett, viszont a költségvetés
tervezése előtt célszerűnek látszott a képviselő-testület elé beterjeszteni, hogy
egyáltalán kívánnak-e ezzel foglalkozni.
Az önkormányzat gazdasági programja is meghatározza, hogy a helyi gazdasági
szereplőket, a helyi piacot az informatika eszközeivel is támogatni kell. Az
előterjesztésben bemutatott webes alkalmazás kiegészül egy mobil applikációs
alkalmazással, melynek segítségével a helyi vállalkozások megismertethetik magukat.
Elsősorban a város lakosságával, de az egész ország vásárlóközönségével is.
A helyi lakosok ezeknek az alkalmazásoknak a segítségével kapcsolatba léphetnek,
megtalálhatják a számukra legkedvezőbb szolgáltatót, felvehetik velük a kapcsolatot.
Gyorsan létrejöhetnek a kereskedelmi és üzleti kapcsolatok, ami mind a
vállalkozásoknak, mind a városlakóknak kedvező lehet.
Egyszeri bevezetési költsége kb. 950.000 Ft lenne, ami 3 évre szóló licenc díjat foglal
magába. Amennyiben a képviselő-testület ezt úgy ítéli meg, hogy fontos lehet az itt
élők számára, és támogatja ennek bevezetését, úgy a költségvetési tervezetben
szerepeltethető a pontos összeg. A tavasz folyamán pedig a rendszer bevezethető és
elérhető lehet a lakosság számára.
Toldi Balázs polgármester megköszönte az ismertetőt, majd kérdés, 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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
602/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja az infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
megvalósítását, melyhez 1 millió forint fejlesztési forrás előirányzatigényt irányoz elő a 2016. évi költségvetésben.
Felhatalmazza a polgármestert a helyi gazdaság infokommunikációs
támogatását szolgáló HelyiSzaki.hu Internetes keresőszoftver
felhasználási
szerződésének
megkötésére,
a
bevezetésével
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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42.Napirendi pont
Társulásokban végzett munkáról beszámoló
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, az előterjesztésben részletes
beszámolót olvashatunk a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás és a Körös Szögi Többcélú Társulás 2015. évi projektjeinek megvalósulásáról.
A Pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, a szóban forgó beruházások
hónapok óta borzolják a gyomaendrődi lakosok kedélyeit. Lehet-e tudni, hogy
mikorra fog befejeződni. Jelen helyzetben úgy tűnik, hogy karácsonyra sem lesz jobb
a helyzet. Vannak olyan helyek, ahol kifejezetten balesetveszélyes a közlekedés, mert
az akna körbe sincs kerítve.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, a tegnapi napon egyeztetett a
fővállalkozó Duna Aszfalt Kft képviselőjével, akinek jelezte, hogy az alvállalkozó
vezetője utolérhetetlen, a telefont sem veszi fel. Kérte, hogy lehetőség szerint vegyék
fel gyomaendrődi vállalkozóval a kapcsolatot, aki karácsonyra be tudja fejezni ezeket
a munkákat. A Kft képviselője elmondta, hogy amennyiben a holnapi napig nem
történik változás, úgy szerződést bontanak a jelenlegi alvállalkozóval.
Reméljük, hogy karácsonyig egy másik vállalkozó rendbe tudja hozni az aknákat.
Béres János képviselő megjegyezte, az elmúlt héten a Bajcsy úton felvonultak a
munkások, három aknát kimélyítettek, lekerítettek, de azóta sem csináltak semmit. A
mai napon a Fő úton vonultak fel. Valóban borzasztó állapotok vannak.
Farkas Zoltánné képviselő megerősítette a fentieket, a lakók mélységesen fel vannak
háborodva. Nem egy lakót ért már baleset, például a Szabadság utcában, mert nincs
kiszalagozva az akna, sötétbe nem látható. A vízmű erre azt reagálta, hogy van
biztosításuk. A jogi utat is fontolóra kell venni, mert hiába ők a vállalkozók és az
alvállalkozók a felelősség azért az önkormányzaté is. Járják be újra ezeket a helyeket,
és ahol szükséges ott szalaggal kerítsék körbe az aknákat.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, más városokban, - ahol vannak ugyan
ilyen munkák - a város vezetése el tudta azt érni, hogy amit reggel kibontanak aknát,
az estére legyen visszabetonozva.
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Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, most járt Kondoroson,
Csabacsűdön, Szarvason, Békésen, Békéscsabán, és egyik helyen sem sokkal jobb a
helyzet. Ez az egész beruházás a konzorcium által végzett munkát minősíti.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
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
603/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás projektjeinek
2015. évi megvalósulásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
43.Napirendi pont
Beszámoló a villamos energia közbeszerzésről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, egy részletes és jól szemléltetett
beszámolót olvashatnak az előterjesztésben, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalt
és javasolja a képviselő-testületnek annak jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló jóváhagyására.
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
604/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a 2016. évi villamos energia beszerzéséről szóló
beszámolót.
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Határidő: azonnal
44.Napirendi pont
Terület vásárlás kerékpárút építés miatt
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette az előterjesztést.
2015 augusztusában megnyert „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a HármasKörös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” című pályázat
által kivitelezhető kerékpárút nyomvonala több magántulajdonú ingatlant is érint.
A pályázati kiírás alapján a kerékpárúttal érintett nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanrészek vagyonrendezését, tehát a tulajdonjog megszerzését a pályázat
zárásáig (2015. december 31.) meg kell valósítani, mely költségek a pályázatból
finanszírozhatóak.
A lefolytatott tárgyalásokon a tulajdonosok egyértelműen kijelentették, hogy a
kerékpárút építés miatt megvásárolandó földrészleteket csak abban az esetben adják
el az Önkormányzatnak, ha a fennmaradó területek is megvásárlásra kerülnek.
A fennmaradó területek adásvételére több tárgyalás is történt, melyek
eredményeként a pályázatból nem támogatható területek vételára 3.531.000 Ft,
melynek fedezete a pályázatból visszatérített tervezési díjak és a 2014. évi szabad
pénzmaradvány lehet.
A Pénzügyi bizottság a döntési javaslatot elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester elsőként a 9621 hrsz-ú terület megvásárlásáról szóló 1.
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
605/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg
kívánja vásárolni a Gyomaendrőd, zártkert 9621 hrsz-ú ingatlant. Az
ingatlan megvásárlásához szükséges 1.631.000 Ft összegből
1.252.183 Ft-ot a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0064 azonosító számú
„Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös
folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” című
pályázat visszaigényelt előkészítési költségei, 378.817 Ft-ot pedig a
2014. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosít.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 9702, 9703 és a 9704 hrsz-ú területek megvásárlásáról
szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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
606/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg
kívánja vásárolni a Gyomaendrőd, zártkert 9702 hrsz-ú, a 9703 hrsz-ú
és a 9704 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanok megvásárlásához
szükséges 2.900.000 Ft összeget a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0064
azonosító számú „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a
Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között
Gyomaendrődön”
című
pályázat
visszaigényelt
előkészítési
költségeiből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
45.Napirendi pont
Kerékpárforgalmi létesítmények üzemeltetése, fenntartása
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 kerékpárforgalmi létesítmények
üzemeltetése, fenntartása a Kerékpáros Létesítmények Kezelői Szabályzata alapján
fog történni, melyben rögzítésre kerül az egyes tevékenységek elvégzésének
gyakorisága, valamint az egységköltségek is.
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Ezen szabályozások várhatóan 2017-ben lépnek hatályba, viszont hamarosan
megjelenik egy Kormányhatározat, mely lehetőséget biztosít Magyarországon öt
térségben tesztüzem bevezetésre.
A Dél-alföldi Régióban Gyomaendrőd Város Önkormányzata felkérést kapott
Szarvassal és Békésszentandrással, hogy vegyen részt a tervezett tesztüzemben.
A tesztüzem tartalma:
·
Kijelölt OTrT hálózat működtetési feladatai
·
Helyi funkciójú utak (nem OTrT) hálózat jó állapotban tartásának támogatása
·
Nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésének koncepciója
·
Javaslatok megfogalmazása a jogalkotás számára
Gyomaendrőd közigazgatási területén található érintett kerékpáros létesítményekről
készített térkép jelen előterjesztés mellékletét képzi.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és tesztüzemben való részvételt
javasolja a képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a 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
607/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy részt vesz a kerékpárforgalmi létesítmények
üzemeltetésére, fenntartására irányuló tesztüzemben. A Képviselőtestület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a
tesztüzemhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Határidő: 2015. december 3.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
46.Napirendi pont
Csúszdapark létesítése a Gyomaendrődi Liget Fürdőben
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.

1303

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, többször felmerült már a
Gyomaendrődi Liget Fürdő fejlesztésével kapcsolatosan egy csúszdapark
kialakításának a gondolata. Az előterjesztés tartalmazza a csúszdák alaprajzát,
látványterveit.
A mellékelt árajánlatban láthatjuk a kivitelezés műszaki tartalmát, továbbá a várható
költségek alakulását. Az engedélyeztetés meghaladja az 5 millió Ft-ot, míg a
beruházás az 57 millió Ft-ot.
A Pénzügyi bizottság nem támogatta a döntési javaslatot, egyeztetést
kezdeményezett a Fürdő jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalásáról.
Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi bizottság elnöke elmondta, a bizottság azt az
elvi döntést hozta, hogy támogatja, hogy a fürdő fejlesztésre szorul, de a további
fejlesztés mindenképpen egyeztetést kíván.
Poharelec László képviselő megerősítette a fentieket. A döntési javaslatban ez benne
is van, hogy a testület felkéri ügyvezető urat, hogy dolgozzon ki és mutassa be a
Gyomaendrődi Liget Fürdő területén egy csúszdapark kialakítására vonatkozó
megoldási javaslatokat a finanszírozási lehetőségekkel együtt. Tehát nem egy, hanem
több megoldási javaslatot terjesszen elénk. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy
támogassa a döntési javaslatot.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a döntési javaslatban csak a
csúszdapark szerepel, viszont a Pénzügyi bizottság nem csak a csúszdapark
fejlesztésének, hanem egy hosszú távú koncepciónak a kidolgozását kérte, hogy
milyen fejlesztési elképzelései vannak a fürdőnek. Módosító javaslatként kérte a
döntési javaslat kiegészítését a bizottsági javaslattal.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, lehetetlen ne kérjenek az
ügyvezetőtől. Ha a csúszdával kapcsolatos elképzeléseket leteszi a testület elé a
januári ülésre, akkor az már jó lesz. Véleménye szerint nem az ügyvezető úrnak,
hanem a képviselő-testületnek kell, hogy legyen elképzelése arról, hogy mit szeretne
tenni a városba, mit szeretne fejleszteni, megvalósítani. Az ügyvezető pedig ezeket az
elképzeléseket, kéréseket kell, hogy végrehajtsa, megvalósítsa.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, azért vannak az ügyvezetők, akik
remélhetőleg szakemberek, hogy az ő véleményükre kell támaszkodjunk. Ha nem tud
olyan megoldást elénk tárni, és felvállalni, akkor kell külső szakembereket bevonni.
Nem kevés összegű beruházásról lenne szó, ezért jól át kell gondolni. Nem ártana
eldönteni azt sem, hogy a kinti látványelemeket, vagy az egészségturizmust akarják
fejleszteni. De ezt is a számok alapján fogják tudni eldönteni.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a pénzügyi bizottság nem azt
kérte, hogy januárra dolgozza ki az ügyvezető a fejlesztési lehetőségeket, hanem egy
egyeztető teamnek az összehívását kérné a pénzügyi bizottság, a turisztikában
érdekelt helyi szervezetek részvételével. Javasolta, hogy január elején ezt az
egyeztetést folytassák le, és az ott elhangzó kérések alapján majd az ügyvezető ki
tudja dolgozni azt a koncepciót, amit aztán a testület elé tud terjeszteni.
Poharelec László képviselő, és mint a Fürdő Felügyelő Bizottságának elnöke kérte,
hogy a januári képviselő-testületi ülésen döntsenek arról, hogy milyen fejlesztést
kívánnak csinálni 2016-ban a fürdőben.
Több éve még mindig ott tartanak, hogy arról beszélnek, hogy valamit kellene
csinálni a fürdőbe, de konkrétum még nem történt.
A fürdő népszerűsége meg csökken. Ha januárba megint nem döntenek, akkor 2016ban megint nem történik semmi, és ugyan úgy adhatjuk a fürdőnek a 30 millió Ft-os
önkormányzati támogatást.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint azt kell eldönteni, hogy akarnak-e
2016-ban fejleszteni. És ha igen, mit és mennyiért. Ezt még a költségvetés elfogadása
előtt el kell dönteni.
Vaszkó Katalin helyi lakos emlékezetett arra az időszakra, amikor Kovacsics úr volt a
fürdő vezetője. Neki akkor lett volna elképzelése a fürdő fejlesztésére, átalakítására,
de nem hagyták neki. Meg kell nézni, milyen fejlesztést hajtott végre a makói
fürdőben.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismételten fenntartotta módosító javaslatát,
amely szerint január elején egy egyeztető fórum összehívására kerüljön sor a
Pénzügyi bizottság, a Fürdő ügyvezetője, a turisztikában érdekelt civil szervezetek és
a felügyelő bizottság tagjainak részvételével és közösen határozzák meg a fürdő
jövőbeni fejlesztési lehetőségeit és azt terjesszék be a testület januári ülésére.
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 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
608/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
elnökét, hogy 2016. január elején hívjon össze egyeztető fórumot a
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Liget Fürdő jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalására, és
annak eredményét terjessze be a képviselő-testület januári ülésére. A
fórumra hívja meg a Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjét, a Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjait, és a városi turisztikában érdekelt civil
szervezetek képviselőit.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök
47.Napirendi pont
Forgalmirend változtatások
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 bizottság négy forgalmirend változást
tárgyalt meg. A bizottság javaslata, hogy az oktatási és nevelési intézmények
környezetében lévő 30 km/h sebességkorlátozás hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig
terjedő időszakra legyen korlátozva. Javasolta továbbá, hogy a Kossuth L. utca 29.
számú ingatlan elé 1 db „Várakozni tilos” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. A bizottság
nem javasolta a Bethlen Gábor utca Selyem út és Gutenberg utca közötti szakaszára
forgalomlassító borda elhelyezését. Ugyanakkor javasolta, hogy a Vaszkó
Mihály, Damjanich, Népliget, Szent
Antal, Kodály
Z., Csillagos, Kölcsey, Hantoskerti, Kner, Dr.
Pikó
Béla, Gyóni Géza és
a Pósa
Lajos nevű egyirányú forgalmú utcákban a kerékpárosok számára engedélyezzék a
kétirányú közlekedést kiegészítő és elsőbbség adás kötelező táblák kihelyezésével.
A bizottsági ülést követően érkezett az írásos kérelem a Kinizsi utca lakóitól, hogy a
megnövekedett forgalom miatt a Kinizsi utcában kerüljön kihelyezésre egy forgalom
lassító borda, vagy amennyiben erre nincs lehetőség akkor az utca legyen egyirányú
úgy, hogy a Fő útról ne lehessen behajtani az utcába.
Továbbá Nagy László a Rostélyos Húsbolt Kft vezetője kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben kéri az Önkormányzat engedélyét arra, hogy a Kolman
lakótelep földszintjén üzemelő (a Jókai utcára néző) húsbolt előtti parkolókból 4 -et a
bolt vásárlói számára tartson fenn, "Vásárlók részére fenntartott parkoló" tábla
kihelyezésével kiegészítő időszaki korlátozó táblával, melynek költségeit a kérelmező
vállalja.
Véleménye szerint a Kossuth utcán lévő üzletek igen csak örülnének annak, ha
parkolóval legalább úgy el lennének látva, mint a Rostélyos húsbolt.
Forgalomlassító borda kihelyezését mostanában nem igen szavazott meg a testület.
Nagyon sok hátránya van.
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Véleménye szerint a Kinizsi utca egyirányúsírásnak nincs akadálya, ebben az esetben
javasolt a kerékpárok számára a kétirányú közlekedés biztosítása.
Gózan Sándor képviselő örült annak, hogy a bizottság támogatta ezeket a
forgalmirend változásokat. Régi „vágya” teljesülhet a város lakosságának azáltal, hogy
az egyirányú utcákban engedélyezett lesz a kerékpárosoknak a kétirányú közlekedés.
Szakmailag mindenképpen elfogadható.
A Kossuth utcában szakmailag egy várakozni tilos táblának a kitétele tűnik a legjobb
megoldásnak.
Farkas Zoltánné képviselő felkérte Pardi László osztályvezető urat, hogy mondja el
mi a hátránya a forgalomlassító bordának, miért nem ajánlják a kihelyezését.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a tapasztalatok alapján, egyrészt
nagyon sok utógondozást igényel. Folyamatosan biztosítani kell, hogy jól látható
legyen, nem csak táblákkal, hanem útburkolati jelekkel is. Másrészt a
mozgáskorlátozottak, kerekesszékkel közlekedők számára megnehezíti a közlekedést,
nehezen tudnak áthajtani rajta.
Nem szólva arról, hogy általában az a tapasztalat, hogy ahol fekvőrendőr van
kihelyezve és az útpadka lehetővé teszi, ott a közlekedők kikerülik. Ez azt
eredményezi, hogy a sarat felhordják az útra, megnehezítve ezzel a közlekedést.
A maga részéről nem támogatja a fekvőrendőr kihelyezését.
Poharelec László képviselő kiegészítésként elmondta, a fekvőrendőr nem csak a
szabálytalanul közlekedő, gyorsan hajtókat akadályozza, hanem a megkülönböztetett
jelzéssel ellátott gépjárműveket is – mentő, tűzoltóautó – ahol minden perc számít.
Véleménye szerint a sebességkorlátozás, egyirányúsítás meg kell, hogy hozza a
megfelelő eredményt. Ezek betartásának ellenőrzésére kérni kell a rendőrség
segítségét. Egyetértett a bizottsági javaslatokkal.
Kérte ugyanakkor, hogy a jövőben az ilyen jellegű forgalmirend változásokkal
kapcsolatos döntéseket a testület ruházza át a Városfenntartó bizottságra. Gyorsabb
és hatékonyabb lenne a döntéshozatal.
Béres János képviselő megjegyezte, hogy a Rostélyos Húsbolt előtt van ugyan
parkoló, csak, hogy minden vásárló a bolt előtt akar megállni. Ezért kérné a bolt
tulajdonosa, hogy a bolt előtt négy parkolóhelyre legyen kihelyezve, hogy a vásárlók
részére fenntartott parkoló bizonyos időszakra korlátozva. Majd az idő aztán
bebizonyítja, hogy betartják-e vagy sem.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési
javaslatot, melyet a bizottság javaslatára figyelemmel annyiban javasolt módosítani,
hogy a közoktatási és köznevelési intézmények környezetében lévő 30 km/h
sebességkorlátozást hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig terjedő időszakra korlátozza.
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Poharelec László képviselő javasolta, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, hogy ez
a korlátozás csak az önkormányzat kezelésében lévő utaknál lesz érvényben.
Toldi Balázs polgármester egyetértve a javaslattal, 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
609/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
önkormányzat által fenntartott utakon a közoktatási és köznevelési
intézmények
környezetében
hatályban
lévő
30
km/h
sebességkorlátozást hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig terjedő
időszakra korlátozza.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ismertette a 2. döntési javaslatot, amely szerint a Kossuth
L. utca 29. számú ingatlan elé 1 db „Várakozni tilos” jelzőtábla kerülne kihelyezésre.
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
610/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kossuth
L. utca 29. számú ingatlan elé 1 db „Várakozni tilos” jelzőtáblát helyez
ki.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot ismertette, amely szerint a Bethlen
Gábor utca Selyem út és Gutenberg utca közötti szakaszára 30 km/órás forgalom
lassító bordát helyez ki kiegészítő 30 km/h sebességkorlátozó táblákkal. Ezt a
javaslatot a Városfenntartó bizottság nem támogatta.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatta az
előterjesztett döntési javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
611/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja, hogy a Bethlen Gábor utca Selyem út és Gutenberg utca
közötti szakaszára 30 km/órás forgalom lassító borda kerüljön
kihelyezésre, kiegészítő 30 km/h sebességkorlátozó táblákkal.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatot ismertette, melyben a felsorolt
egyirányú utcákban engedélyezik a kerékpárosok számára a kétirányú közlekedést.
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
612/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszkó
Mihály, Damjanich, Népliget, Szent Antal, Kodály Z., Csillagos,
Kölcsey, Hantoskerti, Kner, Dr. Pikó Béla, Gyóni Géza és a Pósa Lajos
nevű egyirányú forgalmú utcákban a kerékpárosok számára
engedélyezi a kétirányú közlekedést kiegészítő és elsőbbség adás
kötelező táblák kihelyezésével.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester az 5. döntési javaslatot ismertette, amely szerint a Kinizsi
utcában 30 km/órás forgalom lassító borda kerülne kihelyezésre, kiegészítő 30 km/h
sebességkorlátozó táblákkal.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
nem támogatta az előterjesztett döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
613/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja a Kinizsi utcában 30 km/órás forgalom lassító borda
kihelyezését, kiegészítő 30 km/h sebességkorlátozó táblákkal.
Határidő: azonnal
Béres János képviselő a lakók kérésére is figyelemmel módosító javaslattal élt,
miszerint a Kinizsi utcát egyirányúsítsák, és a kerékpárosok számára engedélyezzék a
kétirányú közlekedést kiegészítő és elsőbbség adás kötelező táblák kihelyezésével.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
614/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kinizsi
utcát egyirányúsítja és a kerékpárosok számára engedélyezi a
kétirányú közlekedést kiegészítő és elsőbbség adás kötelező táblák
kihelyezésével.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 6. napirendet tette fel szavazásra. Felkérte a
képviselőket tegyenek javaslatot a közterület használati díj mértékére.
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Béres János képviselő 12.000 Ft/év +Áfa összeget javasolt.
Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat hiányában szavazásra bocsátott a 6. döntési
javaslatot a képviselő úr által javasolt összeggel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
615/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Rostélyos Húsbolt Kft (5500 Gyomaendrőd, Fő út 173179) kérelmét. A Kft számára 12.000 Ft/ év + Áfa összegű közterület
használati díj megfizetése mellett engedélyezi, hogy a Gyomaendrőd,
Fő út 173-179 szám alatti Rostélyos Húsbolt előtti közterületi
parkolóban 4 db, összesen 32,4 m2 területű időszaki korlátozással és
"Vásárlók részére fenntartott parkoló" táblával ellátott parkolót
jelöljön ki.
Határidő: azonnal
48.Napirendi pont
Közvilágítási rendszer karbantartása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a város közvilágítási hálózatának ún. aktív
elemeinek üzemeltetését az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft végzi. A jelenlegi szerződés 2013. január 1-től 2015. december 31-ig van
érvényben. A Kft. a 2012-ben benyújtott ajánlatának megfelelően 2013 tavaszán
elvégezte
a
világító
testek
cseréjét
és
a
karbantartási
időszak
alatt szerződésszerűen ellátta a feladatát. A Kft. 2015 nyarán beolvadt az E.ON
Tiszántúli Áramhálózat Zrt-be, így a feladatokat ezt követően E.ON néven látta el.
Mivel a jelenleg érvényes szerződés hatálya 2015. december 31-ével megszűnik, ezért
a feladatellátásra árajánlatokat kértünk be az alábbi cégektől:
E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. , Sistrade Kft. , ZÖLD F Kft. és a POLAR-STÚDIÓ Kft.
A két utóbbi cég nem nyújtott be ajánlatot, míg az E.ON nettó 2.100 Ft/db/év, a
Sistrade kft. nettó 1.900 Ft/db/év ajánlati árat adott.
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Mivel a beérkezett ajánlatok közül a Sistrade Kft ajánlata a legkedvezőbb, így
javasoljuk, hogy vele kerüljön megkötésre a karbantartási szerződés.
Megkérdezte, hogy jelenleg mennyi összeget fizetünk a lámpatestek üzemeltetésére.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, 2.200 Ft/ db/év.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a legkedvezőbb ajánlatot adó Sistrade Kft.
ajánlata szerint így 300 Ft-al csökkenne a karbantartási költség.
Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
616/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sistrade Kft (7623 Pécs, Megyeri út 26) által benyújtott Gyomaendrőd
Város területén üzemelő közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetésére vonatkozó nettó 1.900 Ft/db/év ajánlatát elfogadja,
továbbá felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés
aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
49.Napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat eredménye
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása
című pályázat beadási határideje 2015. november 30. volt. A beadási határidőig 9
pályázat érkezett be, melyből 6 db felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. Az
érvénytelen pályázatok közül 2 már elkészült beruházásra vonatkozik, 1 pályázó pedig
visszavonta a pályázatát. A benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek a pályázati
követelményeknek, ezért támogatásban részesíthetők.
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Dr. Uhrin Anna jegyző az 1. döntési javaslatot annyiban kérte pontosítani, hogy 3.
pontban a pályázó neve nem Budai Sándorné, hanem Cmarkó Józsefné.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, a pályázók közül többen
érdeklődtek arról, hogy az önerő összegét nem-e lehetne hosszú távú hitel keretében
megfizetniük.
Toldi Balázs polgármester úr ennek utána nézett, de ez nem járható út. Viszont mivel
ilyen kevesen nyújtották be a pályázatot, nem lehetne-e részükre a támogatási
összeget 100.000 Ft-ra felemelni?
Betkó József bizottsági elnök a maradvány összegre javasolta a pályázat újbóli
megnyitását.
Dr. Uhrin Anna jegyző támogathatónak tartotta a javaslatot, mivel a pályázat
egyébként is így került kiírásra. Új pályázat kiírását javasolta, a megítélt támogatás az
adott pályázatban nem emelkedhet.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, milyen határidővel kellene az új pályázatot
kiírni.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint
az ivóvízminőségjavító program elhúzódása és a várható téli időjárás miatt a
lakossági szennyvíz csatlakozási kivitelezésekre csak a tavasz folyamán kerül sor, ezért
január végi beadási határidő megjelölésével is biztonságosan fogadhatóak és
megköthetőek a szerződések. Nem fogja befolyásolni a kivitelezési időpontokat.
Dr. Uhrin Anna jegyző felhívta a figyelmet, hogy az esetleges eredménytelenné
nyilvánítás esetén azt is figyelembe kell venni, hogy az a pályázó, aki érvényes
pályázatot nyújtott be, az ne kerüljön hátrányba amiatt, hogy a képviselő-testület új
kiírás tesz közzé. A kiírandó pályázatba érdemes lenne egy plusz feltételt betenni,
hogy az, aki most indult, az a különbözetet megkaphatja. Ne kerüljön hátrányba azért,
mert nem vették kellő számban igénybe a keretet.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy az érvényes pályázatot benyújtók
pályázatát nyilvánítsák eredményesnek, ítéljék meg a támogatási összeget. A maradék
összegre pedig azok pályázhassanak, akiknek most eredményes volt a pályázatuk,
illetve egyéb pályázatok is bejöhetnek.
Poharelec László képviselő véleménye szerint január 15-20-ai határidőt lehetne
megjelölni.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, amennyiben a januári végén szeretne erről
dönteni a képviselő-testület,, akkor most meg kell határozni azt az összeget, amire
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pályázni lehet, mert anélkül nem tudják időben benyújtani a lehetséges pályázók a
pályázataikat.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hány potenciális pályázóra számítottak
jelen pályázati eljáráskor.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása alapján
számolták ki, hogy a város területén kb. 80 ingatlan az, aki talajterhelési díj fizetésére
kötelezett, és potenciálisan szóba jöhet, mint pályázó. A szolgáltató újból átnézte a
kimutatását és kb. 65-70 db olyan ingatlant tudtak kiszűrni, akik ténylegesen tudnak
is pályázni, mert időközben volt olyan, aki már rákötött a rendszerre, így nyilván velük
már nem kell számolni.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint levélben meg kellene keresni ezeket
a potenciális pályázókat, hogy nem akarnak-e pályázatot benyújtani.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, ettől függetlenül a pályázatot ki kell írni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az új pályázóknak 120.000 Ft a most
nyertes pályázóknak pedig 60.000 Ft támogatási keretet kellene meghatározni.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, hogy a Gyomaendrődi Hírmondó c. helyi
lapban benne volt a pályázati felhívás, így aki akart az tudott pályázni. A szolgáltató
nyilatkozata alapján sokan voltak olyanok, akik kikérték a szolgáltatói hozzájárulást,
de még sem pályáztak, mert a fennmaradó önerő összegét nem tudják megfizetni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak az 1. döntési javaslatról, melyben a felsorolt pályázók pályázatát
érvényesnek nyilvánítják és 60.000 Ft összegű támogatásban részesítik.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
617/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2015
pályázati azonosítójú
„Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok közül:
1) Tímár Sándorné Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. szám alatti
ingatlana
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2) Budai Sándorné Gyomaendrőd, Apponyi u. 6. szám alatti ingatlana
3) Cmarkó Józsefné Gyomaendrőd, Hősök útja 36. szám alatti
ingatlana
4) Nagy Ernőné Gyomaendrőd, Baross G. u. 16. szám alatti ingatlana
5) Zanyik Béla Gyomaendrőd, Juhász Gyula u. 38. szám alatti
ingatlana
6) Szécsi Diána, Gyomaendrőd, Sugár út 124. szám alatti ingatlana
szennyvízcsatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát
érvényesnek nyilvánítja és 60.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, melyben az érvénytelen pályázatokról szavaznak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
618/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2015
pályázati azonosítójú
„Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok közül:
1. Sóczó Elek Ince Gyomaendrőd, Hősök útja 58. szám alatti
ingatlana
2. Rátódi Péterné Gyomaendrőd, Ady Endre u. 2/1. szám alatti
ingatlana
3. Dávid Miklósné Gyomaendrőd, Szabadság u. 9. szám alatti
ingatlana
szennyvízcsatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát
érvénytelennek nyilvánítja mivel a benyújtott támogatási igény a
pályázati felhívás 3. és 4. pontjában kizárt, már megvalósult
beruházás támogatására irányult, vagy nem került beszerzésre az
Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulása.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a javasolt hozzászólásokra figyelemmel 3. döntési
javaslatként javasolta, hogy a képviselő-testület írjon ki pályázatot a lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatására. A pályázható keretösszeg 100.000 Ft. A
pályázatra ismételt pályázatot nyújthatnak be azok a pályázók is, akik a LSZT-2015
pályázati azonosítójú„Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra
érvényes pályázatot nyújtottak be, maximum 40.000 Ft összegű támogatásra. A
pályázatok benyújtási határideje 2016. január 13.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
619/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete LSZT2015/2
pályázati azonosítójú„Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című pályázatot 2016. január 13-i határidővel és
100.000 Ft-os megpályázható támogatási összeggel újból meghirdeti
azzal, hogy az LSZT-2015 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása”
című felhívásra
érvényes
pályázatot
benyújtó
pályázók
maximum
40.000
Ft-os
többlettámogatásra pályázhatnak.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
50.Napirendi pont
5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Uhrin Anna jegyző azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület az 5500
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti szolgálati bérlakást biztosítsa
számára. Indokolásként leírta, hogy a Békéscsabáról való mindennapos ingázás
megterhelő számára.
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A szolgálati lakás jelenleg üresen áll, a lakást a Képviselő-testület a Városi
Egészségügyi Intézmény számára – védőnői feladat-ellátás biztosítása céljából - tartja
fenn. 2015. október 30. napján megüresedett az 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám
alatti szolgálati lakás, mely lakást a fenti lakás helyett a Városi Egészségügyi
Intézmény számára átengedheti a Képviselő-testület.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a határozati javaslatok
elfogadását a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában elsőként a két lakás
cseréjéről szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
620/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2011.
(III. 31.) Gye. Kt. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdés d) pontja, valamint a lakások és a helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-a alapján az 5502 Gyomaendrőd, Fő u.
45/2. szám alatti szolgálati bérlakást a nevesítést követően kiutalja a
Városi Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló védőnők
számára.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, melyben a kért szolgálati bérlakást kiutalják Dr. Uhrin Anna részére, a bérleti
szerződésben foglalt feltételek mellett.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
621/2015.(XII. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Október 6.
ltp. B/10. szám alatti szolgálati bérlakást Dr. Uhrin Anna (alatti lakos részére 2015.
december 1. napjától a jegyzői közszolgálati jogviszony fennállásának
időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. sz. alatti lakás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője GYOMASZOLG
IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba, erkély.
A lakás alapterülete: 58 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: lomtároló
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket a jegyzői közszolgálati jogviszony fennállásának
időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek
használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért
köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 17.750.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az
önkormányzati lakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél
vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
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bérleti díjként: 17.750.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 17.750.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők
kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de
legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a
lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2015.
december …… napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2015. év december hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
a
bérlemény
rendeltetésszerű
(komfortfokozatának
megfelelő
lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett
hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát
lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében
érvényesítése,
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- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű)
érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan
módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az
épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói
felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.)
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott,
mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő),
jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú
felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
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- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan
magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az
ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében
foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2015. december
……………….
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
51.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök köszönte a Kistérségi óvodában dolgozó
óvónőknek azt a segítséget, hozzáállását, amivel a város adventi koszorúját
elkészítették, és az elmúlt vasárnap megtörtént az első gyertyagyújtás.
Poharelec László képviselő felvetette, hogy a városban nagyon sokan kaptak
felszólító levelet az Alföldvíz Zrt-től késedelmes számlabefizetés miatt, annak ellenére,
hogy magát a vízdíj számlát is késedelmesen kapták meg. Ha a szolgáltató ilyen
komolyan veszi ezt a késedelmes teljesítést és képes ezért felszólító leveleket
kiküldeni, miért várja el a lakosságtól, hogy megfizesse a 100 %-os díjat, mikor az
ivóvíz minősége időnként még a 20 %-ot sem éri el.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, az endrődi részen nagy örömet
okozott, hogy a Hősök terén a Blaha L. utcáig szép díszkivilágítás került, csak sajnos a
6 díszből eddig csak 1 világított. Kérte, hogy nézzenek utána, mi az oka ennek.
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Farkas Zoltánné képviselő elmondta, örül a lakosság annak, hogy a Mirhói utcában a
volt iskola helyét szépen beparkosították.
Köszönte a figyelmességet, amit a mai közelgő ünnepekre tekintettel kaptak a
képviselő-testület tagjai.
Vaszkó Katalin helyi lakos a Zrínyi Miklós utca lakóinak köszönetét tolmácsolta, hogy
most már az ott lakók is megkapták az ingyenes Gyomaendrődi Hírmondót.
Felvetette, hogy a Lottózó előtti gyalogátkelőhelyen jó lenne, ha a reggeli órákban
minden nap ott lennének a polgárőrök és segítenék a gyerekek áthaladását az
úttesten. A hét folyamán nem voltak csak két alkalommal.
A közelgő ünnepek alkalmából békés, boldog karácsonyi ünnepeket és jó egészséget
kívánt mindenkinek.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a holnapi nap
folyamán kitüntetést fog átvenni Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól az
önkormányzat közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként.
A Liget-fürdő Kft. szervezésében adventi vásár kerül megrendezésre a Körös Látogató
központban. Remélte, minél többen kilátogatnak majd.
Holnap kerül megrendezésre a XVIII. Szaloncukor Kupa a Varga Lajos
Sportcsarnokban, amelyre Pilznói és Nagyenyedi testvérvárosokból érkezik egy-egy
csapat, illetve Bihardiószegről és a Mezőberényből.
Szintén a holnapi nap folyamán gyújtják meg a második gyertyát a Szabadság téren
lévő adventi koszorún. Mindenkit szeretettel várnak.
Végül tájékoztatást adott a rendkívüli testületi illetve bizottsági ülések időpontjáról. A
képviselő-testületi ülés időpontja december 17-e, a Városfenntartó bizottság
ülésének időpontja december 14-e, a Pénzügyi bizottságé pedig december 15.
Egyéb bejelentés, tájékoztatás nem volt, megköszönte a képviselők munkáját, áldott
békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánt minden kedves Gyomaendrődi
lakosnak, és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta
munkáját.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Gózan Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Papp István
jegyzőkönyv hitelesítő
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