GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
3/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. január 28-i üléséről a
Városháza üléstermében
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottként

Dr. Smíri Sándor a Járási Hivatal hivatalvezető helyettese,
Dr. Szonda István, Kovács Erika és Benéné Szerető Hajnalka
pályázók,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonporfit Kft. ügyvezetője,
Fekete József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Dr. Hajzer Ildikó Attentus Kft. ügyvezetője,
Dr. Fodor András a Dr. Varga Imre ügyvédi iroda képviseletében,
Molnár Zoltán Gyula főépítész,
Hack Mária a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama:

14:16-16:22

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat és minden megjelentet a Képviselő-testület mai nap 14 órára
összehívott ülésén.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Gózan Sándor és Nagyné Perjési Anikó
képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Gózan Sándor és Nagyné Perjési
Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással
emlékezzenek a 2015. december 18-án elhunyt Fülöp István képviselő társukra.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő úr halála miatt a Magyar Szocialista
Párt a megüresedett kompenzációs listán szerzett mandátum betöltésére Véháné
Szedlák Ildikót delegálta a Gyomaendrődi képviselő-testületbe.
A Helyi Választási Bizottság január 18-i ülésén hozott határozatában a mandátumot
kiadta Véháné Szedlák Ildikó részére, majd az elmúlt héten a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésén Dr. Szendrei Éva a helyi
választási bizottság elnöke átnyújtotta részére a megbízólevelet.
Felkérte Véháné Szedlák Ildikót, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt és
írja alá az eskü okmányt.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Toldi Balázs polgármester.
„Én, Véháné Szedlák Ildikó becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
A képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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A képviselő által aláírt esküokmány a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Toldi Balázs polgármester elmondta, Fülöp István Béla képviselő halála miatt
megüresedett a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
egyik képviselői helye.
A megüresedett képviselői helyet a most esküt tett Véháné Szedlák Ildikó tölti be.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2)
bekezdésében foglalt hatáskörömben javaslom, hogy a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tagjának Véháné Szedlák Ildikót
válassza meg a Képviselő-testület.
Felkérte a képviselő-testületet szavazzon a javaslatról. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester indítványára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság megüresedett képviselői helyére
Véháné Szedlák Ildikó képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően elmondta, a Képviselő-testület minden
évben dönt a „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozásáról.
A 2015. december 3-i ülésén döntött arról, hogy az elismerő oklevelet a Kállai Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére adományozza a város kulturális
életének szervezésében végzett példaértékű munkásságáért.
Felkérte Hevesi Nagy Anikót az intézmény vezetőjét, hogy vegye át az elismerő
oklevelet és a virágot.
Hevesi Nagy Anikó intézményvezető a munkatársai nevében is köszönte az elismerő
oklevelet, amivel kifejezték az igényüket és megbecsülésüket az intézmény munkája
iránt. Köszönte a képviselő-testületnek, hogy az intézmény támogatásával
rendszeresen kifejezik azt, hogy a humánértékek átadása, továbbvitele a XXI. század
elején is mindannyiuk számára nagyon fontos. Igyekeznek méltóak maradni erre az
elismerésre.
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Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2016. január 1. napjától
új főépítésze van Gyomaendrődnek. Molnár Zoltán Gyulát 2015. december 3-i ülésén
bízta meg a képviselő-testület a város főépítészi feladatainak ellátásával 3 év
határozott időtartamra.
Felkérte Főépítész urat mutatkozzon be a jelenlévőknek, a város lakóinak.
Molnár Zoltán Gyula főépítész elmondta, Békéscsabán született, jelenleg is ott él. A
diplomáját Debrecenben, illetve Budapesten szerezte. 2004 óta van a pályán, mint
építész. 2010 óta saját vállalkozást működtet Békéscsabán, mint építésztervező és
műszaki ellenőr.
Köszönte a képviselő-testület bizalmát a főépítésszé történő megbízáshoz, reméli,
hogy ezt a bizalmat élvezheti majd a városlakók részéről is. Célja, hogy a Békés
megyei természeti és épített értékeket figyelemmel kísérve, azokat a lakossággal
jobban megismertetve, azok igényeit szem előtt tartva a környezetüket fejlesztve
tudja ezt a tevékenységet ellátni.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a bemutatkozást és jó munkát kívánt.
Javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívóhoz képest további két
napirend felvételét javasolta.
Az egyik Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap "A magyar kultúráért és
oktatásért" c. pályázati felhívásra
A másik Kötelező betelepítési kvótarendszerrel szembeni kiállás. Az ezekről szóló
írásos előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt kapták meg a képviselők.
A javasolt módosítással a nyílt ülésen 21 napirend kerülne megtárgyalásra, a 22. lenne
a bejelentések. Zárt ülésen a Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadása tárgyú
előterjesztést tárgyalná meg a testület.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel esetleg eltérő javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a napirend elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Kállai
Ferenc
Kulturális
Központ
intézményvezetői
pályázatainak elbírálása
2. Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása
16

3. TDM pályázat benyújtása
4. Tájékoztatás a laboratóriumi ellátással kapcsolatban felmerült
feladatokról
5. Gyomaendrőd III. és IV. fogorvosi körzeteinek működtetési
problémái
6. A Német Nemzetiségi Önkormányzat emléktábla elhelyezési
kérelme
7. Pedagógiai Szakszolgálat kérelme
8. Liget Fürdő fejlesztési lehetőségei
9. 2016. évi rendezvénynaptár
10. 2016. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
11. Projektötletek benyújtása a TOP pályázati kiírásokra
12. Gazdasági társaságok átszervezése
13. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos Alvállalkozói szerződés
14. Közbeszerzési eljárásokhoz Bíráló Bizottságok létrehozása
15. Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs
Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása
16. Államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások
hatásköri szabályainak rendezése
17. Szennyvízcsatlakozási pályázat 2. fordulója
18. Olajosok útja közterület elnevezési javaslat
19. Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről
20. Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap "A magyar kultúráért
és oktatásért" c. pályázati felhívásra
21. Kötelező betelepítési kvótarendszerrel szembeni kiállás
22. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi
pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
23. Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte, van-e hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, a szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő
képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
176/2015.(III.26.);
246/2015.(IV.30.);
247/2015.(IV.30.);
248/2015.(IV.30.);
249/2015.(IV.30.);
355/2015.8VI.25.);
361/2015.(VI.25.); 376/2015.(VI.25.); 468/2015.(IX. 24.); 502/2015.(X.
29.); 503/2015.(X.29.); 521/2015.(X. 29.); 522/2015.(X. 29.);
525/2015.(X.
29.);
538/2015.(X.
29.);
540/2015.(X.
29.);
556/2015.(XII.3.); 557/2015.(XII.3.); 566/2015.(XII.3.); 571/2015.(XII.3.);
578/2015.(XII.3.); 581/2015.(XII.3.); 584/2015.(XII.3.); 585/2015.(XII.3.);
586/2015.(XII.3.); 587/2015.(XII.3.); 605/2015.(XII.3.); 606/2015.(XII.3.);
616/2015.(
XII.3.);
629/2015.(
XII.17.),
631/2015.(XII.17.);
632/2015.(XII.17.);
640/2015.(XII.17.)
Gye.
Kt.
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 benyújtási határidőig 3 pályázat érkezett, a
pályázati feltételeknek két pályázat felelt meg. A háromtagú szakmai bíráló bizottság,
- melynek tagjai Szente Béla a Munkácsy Mihály Múzeum Igazgatója, Kocsecz Sándor
a Békési Kulturális Központ igazgatója, valamint Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi
bizottság elnöke - a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására
Benéné Szerető Hajnalka és Kovács Erika Ilona pályázót egyaránt alkalmasnak
tartotta. A szakmai bizottság az igazgatói kinevezést egy év időtartamra javasolja,
tekintettel a sokirányú feladat és az új koncepciók kialakulatlansága miatt.
Az intézmény közalkalmazotti közössége mindkét pályázatot szakmailag
megalapozottnak és a beosztás betöltéséhez szükséges kritériumnak megfelelőnek
tartotta.
A véleményező bizottságok Benéné Szerető Hajnalka pályázatát támogatták.
Toldi Balázs polgármester vitára bocsátotta a napirendi pontot.
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Hangya Lajosné helyi lakos véleménye szerint – véleményezve együtt a gyomai és az
endrődi intézmény vezetésére kiírt pályázatokat – úgy ítélte meg, hogy mind a három
pályázat igen komoly munka. Dr. Szonda István pályázatát igen jónak tartja, tette a
dolgát, csak sok volt a rá osztott feladat, de így most már jó lesz, hogy a képviselőtestület megosztotta a feladatokat. A másik két pályázat is igen jó. Mindkét pályázat
míves, sok mindenben összecseng és sok mindenben más. A Kovács Erika pályázata
talán színesebb, a Benéné Szerető Hajnalkáé pedig megfontoltabb. Minden attól függ
azonban, hogy az elkövetkező 5 évben a város mennyit szán a kultúrára. Javasolta,
hogy mindkét személy dolgozhasson a kultúrában, ki vezetőként, ki munkatársként.
Persze a döntés a képviselő-testületé.
Meginvitálta a jelenlévőket, hogy a szünetben tekintsék meg az általa hozott
képeslapokat és a kiadványokat Gyomaendrődről, hogy lássák, hogy ez a település
egy kincses sziget, amit nekünk nem szabad elfecsérelni, a kultúrát nagyon is a helyén
kell kezelni, mert ez az ifjúság jövője.
Kovács Erika pályázó elmondta, a szakmai bíráló bizottság mindhárom pályázót
alkalmasnak tartotta a feladat ellátására. Három tapasztalt szakember készítette a
pályázatokat. A Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetésére két pályázat érkezett,
Benéné Szerető Hajnalkáé és a sajátja. Az előterjesztés ismeretében és a szakmai
bíráló bizottság jegyzőkönyvében ismertetett állásfoglalás szerint az intézmény
vezetésére egy évre javasolják a kinevezést. Ezt az időtartamot a maga részéről nem
tartja szerencsésnek, mert egy év csak meglévő helyzetet konzerválja, pozitív változás
nem prognosztizálható. Az intézmény vezetésére két teljesen különböző
megközelítésű pályázat érkezett. A véleményező bizottságok ülésein születhettek
volna javaslatok, hogy milyen megoldás lehetne legjobb a városnak, de érdemi
hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A gyomai részen javasolt egy év és vagy az
egyik, vagy a másik pályázat tűzoltó megoldás, nem valószínűsíthető, hogy
előrelépést hoz a városnak. Egyik döntési javaslat elfogadása sem segíti a város
sikeres pályára állását.
A pályázatát visszavonja, a képviselő-testület tekintse semmisnek annak beérkezését.
Kiegészítésként elmondta még, hogy Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ
igazgatója fogalmazta meg, hogy a közösségi döntésben az irányok kidolgozásában
hisz, ami a hivatalnak is feladatot adhat, de védi a kinevezettet is. Gyomaendrődön a
kulturális életet a civil szervezetek a turisztikai egyesületek, a GYÜSZTE és
magánemberek szervezik jobbára, ami a legjobb alap a működéshez, de ezt a jelentős
erőt nem kérdezik meg, nem vonja be a városvezetés a döntésekbe.
Mivel szívügyének tekinti a város kulturális életét ezért azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy közös gondolkodás, közös cselekvés érdekében segítse egy
kulturális tanács felállítását, amiben a kulturális szereplők aktív, meghatározó erőként
súlyozhatnák a város életét és segítenék az intézmények munkáját. A kulturális
tanácson belül a pályázati referens kiszolgálná a civil szervezetek pályázati igényeit és
az együttműködésen alapuló pályázati lehetőségeket kihasználva jelentős anyagi
forrást generálhatna a városnak.
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Az egy év lehet rövid is, de hosszú is, de ezt az egy évet a döntés után lehetne
segíteni és a városban nagyon sok szereplő van, aki ezt teszi és szeretné is tenni.
Toldi Balázs polgármester reagálva a hozzászólásra hangsúlyozta, hogy 2015-ben a
képviselő-testület felülvizsgálta a város kulturális koncepcióját, mely koncepció
készítése alatt az a bizottság, és azok a hivatali dolgozók, akik azt készítették sok
mindenkit megszólítottak és megkérdeztek. Remélte, hogy az elkövetkező időszakba
ez még hatványozottabban fog érzékelődni, még jobban tudják segíteni a település
kulturális munkáját.
Kovács Erika pályázó reagálva elmondta, a pályázati kiírást nagyon korrektnek,
világosnak és egyértelműnek tartotta. A feladatok meghatározásában is és az
elvégzendő feladatokban is. A saját pályázatában minden egyes pontra kitért, minden
egyes témát kifejtett. Minden feladatra megoldást javasolt, de az egy év bárki
számára is megoldatlan problémát jelent, amit a maga részéről nem vállalna fel.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás nem lévén, figyelemmel Kovács Erika
pályázó nyilatkozatára felkérte a képviselőket, hogy elsőként arról hozzák meg
döntésüket, hogy tudomásul veszik a pályázatának visszavonását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Kovács Erika Ilona Kállai Ferenc Kulturális Központ
igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának visszavonását.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben arról kérte a képviselők döntését, amely
szerint Benéné Szerető Hajnalka pályázatát érvényesnek nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – figyelemmel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésére – a Kállai Ferenc Kulturális
Központ igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok közül Benéné
Szerető Hajnalka pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester arról kérte a képviselők döntését, hogy tudomásul veszik
Dr. Erdősi László pályázatának visszavonását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Dr. Erdősi László Kállai Ferenc Kulturális Központ
igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának visszavonását.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 515/2015. (X. 29.) Gye. Kt.
határozatával, a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói
álláshelyének
betöltésére
kiírt
pályázati
eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően arról kérte a képviselő-testület döntését,
miszerint Benéné Szerető Hajnalkát megbízzák a Kállai Ferenc Kulturális Központ
igazgatói feladatainak ellátására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benéné
Szerető Hajnalkát megbízza a Kállai Ferenc Kulturális Központ
igazgatói feladatainak ellátására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül arról kérte a képviselők döntését, amely szerint
Benéné Szerető Hajnalkát kinevezik határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba,
valamint megbízzák a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói feladatainak
ellátásával, határozott időre, 1 évre, 2016. év február hónap 1. napjától, 2017. év
január hónap 31. napjáig. Az intézményvezető bérét, mint magasabb vezető bruttó
231.200 Ft összegben határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benéné
Szerető Hajnalka, 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 27. szám alatti
lakost kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba,
valamint megbízzák a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói
feladatainak ellátásával, határozott időre, 1 évre, 2016. év február
hónap 1. napjától, 2017. év január hónap 31. napjáig.
Az intézményvezető bérét, mint magasabb vezető az 1992. évi XXXIII.
tv. 23., 61-77 §-ai, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-20.
§-ai alapján a következőként állapítja meg:
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Garantált illetmény:
(G. fizetési osztály 10. fizetési fokozat)
Magasabb vezetői pótlék (270%):
Összesen (kerekítve):

177.165 Ft
54.000 Ft
231.200 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester gratulált Benéné Szerető Hajnalkának a kinevezéshez,
munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt.
Benéné Szerető Hajnalka megköszönte a bizalmat, igyekezni fog rászolgálni.
Igyekezni fog gyomaendrődi lokálpatriótaként nagyon sokat tenni azért, hogy a város
kultúrája színesedjen, felvirágozzon.
Kodály Zoltán valahol egyszer azt írta le, hogy „zene nélkül nem lehet élni. Zene
nélkül nem lehet élni és embereket a sivatagon át nem lehet, de sokkal inkább lehet
egy virágos gazdag réten.” Szeretné, ha Gyomaendrőd kultúráját egy virágos gazdag
réten vezetnék közösen a testülettel, a hivatallal, civilekkel és a Gyomaendrődiekkel.
2.Napirendi pont
Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a benyújtási határidőig egy pályázat
érkezett Dr. Szonda István részéről. A pályázati feltételeknek a pályázat megfelelt.
A szakmai bíráló bizottság és az Közművelődési- és Közgyűjteményi Szolgáltatási
Intézmény közalkalmazotti közössége Dr. Szonda István pályázatát szakmailag
megalapozottnak, a kinevezéshez szükséges kritériumoknak megfelelőnek tartja.
Mivel az intézménynél teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban van jelenleg is Dr. Szonda István, így ezen jogviszonya folytatólagosan
megmarad, külön intézkedést nem kíván.
A véleményező bizottságok javasolják Dr. Szonda Istvánt megbízni az intézmény
vezetésével. Az Ügyrendi bizottság 1 éves megbízást javasolt, míg a Pénzügyi
bizottság 5 évet. A maga részéről szintén az 5 évre történő kinevezést támogatta.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában a döntések meghozatalára kérte fel
a képviselőket.
Elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben döntenek arról, hogy
Dr. Szonda István benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítják.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 517/2015. (X. 29.) Gye. Kt.
határozata alapján kiírt pályázatra – figyelemmel a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1)
bekezdésére – a Szent Antal Népház igazgatói álláshelyére Dr.
Szonda István benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely
szerint a Szent Antal Népház igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 517/2015. (X. 29.) Gye. Kt.
határozatával, a Szent Antal Népház igazgatói álláshelyének
betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A véleményező bizottságok javaslatára figyelemmel javasolta, hogy Dr. Szonda Istvánt
bízzák meg az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával határozott időre 5 évre,
2016. év február hónap 1. napjától, 2021. év január hónap 31. napjáig.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Szonda István Attila 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre utca 48. szám
alatti lakost megbízza a Szent Antal Népház igazgatói feladatainak
ellátásával, határozott időre 5 évre, 2016. év február hónap 1.
napjától, 2021. év január hónap 31. napjáig. Illetményét pedig bruttó
292.100 Ft/hó összegben határozzák meg.
Az intézményvezető bérét, mint megbízott magasabb vezető az 1992.
évi XXXIII. tv. 23., 61-77 §-ai, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 19-20. §-ai alapján a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
216.905 Ft
(I fizetési osztály 09. fizetési fokozat)
Szakképzési illetménynövekedés (7%):

15.183 Ft

Nyelvpótlék:

10.000 Ft

Magasabb vezetői pótlék (250%):

50.000 Ft

Összesen (kerekítve):

292.100 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester gratulált Szonda Istvánnak, munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánt.
Dr. Szonda István megköszönte a bizalmat, igyekezni fog az elkövetkező 5 évet is
hasonló intenzitással a kultúra szolgálatában eltölteni. Meglátása szerint
gyomaendrődi kultúra kibillent abból a vegetatív állapotból, ami az utóbbi időben
jellemezte.
Szakmailag megerősödött a város kulturális szakellátása az új struktúra pedig
megteremti azt a lehetőséget, hogy koncentráltabban tudjanak bizonyos feladatokra
figyelni, hiszen új feladatok is jöttek – gondol itt akár a szálláshely beindítására, vagy
a Bárkalátogató központ további fejlesztésének a megvalósítására.
3.Napirendi pont
TDM pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnöke elmondta, a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben a
Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztésére kiírt GINOP-1.3.4-15 pályázati felhívásra
benyújtandó pályázathoz kérnek támogatást. A felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a Kormány minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft közötti vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek vállalniuk kell, hogy a projektjük
megvalósításával hozzájárulnak a turizmus versenyképességének növeléséhez.
Az előterjesztésben olvashatjuk, hogy milyen önállóan támogatható tevékenységeket
vállal a TDM szervezet, illetve önállóan nem támogatható, de kötelező kapcsolódó
tevékenységeket és választható kapcsolódó tevékenységeket.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és javasolják a képviselőtestületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e hozzászólás, javaslat a napirendi
ponthoz.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2016.(I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1.
támogatja a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
(továbbiakban: GYÜSZTE) kérelemét a Turisztikai szervezetek (TDM)
fejlesztésére kiírt GINOP-1.3.4-15 pályázati felhívásra benyújtandó
pályázat benyújtását, melynek főbb adatai:
A projekt címe: A Gyomaendrődi TDM szervezet fejlesztése
- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési
táblával) megegyezően: 26 668 336,- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önerő számszerű összegét és
forrásait: 6 967 084 Ft, melyből 4 667 084 Ft-ot Gyomaendrőd Város
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a fennmaradó 2 300 000 Ft - ot a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület biztosítja;
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás
összegét
a
támogatási
kérelemben
foglaltakkal
megegyezően 19 701 252,- Ft-ban határozza meg.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázat benyújtásához szükséges, és a kérelem alapján igényelt
4.667.084,- Ft önerőből 3.658.929 Ft-ot a 2016. évi költségvetésében
1008155 Ft-ot pedig a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Módosítja a 458/2015.(IX.24.) Gye. Kt. határozata alapján 2015.
októberében megkötött megállapodás záró rendelkezéseinek 1.
pontjában meghatározott hatályát 2019. december 31-ről 2023.
december 31-re, úgy, hogy amennyiben a pályázat eredménytelen,
úgy újra az eredeti megállapodás hatályos.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
projekt előfinanszírozását biztosítja – amennyiben szükségessé válik,
melynek feltételeit felek külön megállapodásban rögzítik.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a TDM szervezet működési területén a 2014-2020
időszakban az adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem
kíván végrehajtani a TOP 1.2.1. és TOP 6.1.4. felhívások keretében.
5.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Toldi
Balázs
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4.Napirendi pont
Tájékoztatás a laboratóriumi ellátással kapcsolatban felmerült feladatokról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a jelenlegi szolgáltató Dr.
Hajzer Ildikó részéről érkezett egy kiegészítés, illetve a tegnapi napon megérkezett a
Békéscsabai Réthy Pál Kórház ajánlata is. Ezek ismeretében módosító javaslattal élt, a
beterjesztett 2. döntési javaslat vonatkozásában, az alábbi tartalommal:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert, hogy 6 hónapra kössön megállapodást a zökkenőmentes
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betegellátás érdekében, az Attentus Kft-vel, azzal, hogy 0,74 Ft/ TVK pont összegben
kerüljön meghatározásra az átadott 760.000 TVK pont feletti rész. Az Önkormányzat a
többletszolgáltatás ellátására szolgáló költséget a 2016. évi költségvetés terhére
biztosítja.
A fél év alatt az újonnan megbízásra kerülő Igazgató főorvos illetve a polgármester
megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az intézmény egy új szolgáltatóval milyen
feltételek szerint tudná ellátni a laboratóriumi ellátást.
Megkérdezte, van-e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban.
Hangya Lajosné helyi lakos a lakosság nevében megkérdezte, hogy ezzel a
megoldással akkor fél éven keresztül a napi 30 fő/beteg vérvétel bővül, és nem kell
annyit várni a betegeknek.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen, a korlátot az ott dolgozó
vérvételi képessége és az egy nap alatt levehető vérnek a mennyisége fogja
meghatározni.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, a módosító javaslat alapján akkor most
kötnek egy 6 hónapra szóló szerződést a jelenlegi szolgáltatóval és az új szolgáltató
váltást leveszik napirendről.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen, viszont a lehetőségét, hogy azt
megvizsgálják, azt nem. Erről szólna a 3. döntési javaslat.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot, amely szerint
a képviselő-testület tudomásul veszi a laboratóriumi ellátással kapcsolatos
tájékoztatót.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a laboratóriumi ellátással kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az általa javasolt
2. döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy 6 hónapra kössön
megállapodást – a laboratóriumi ellátás többlet finanszírozására - a
zökkenőmentes betegellátás érdekében, az Attentus Kft-vel. A
képviselő-testület az átadott 760.000 TVK pont feletti rész
teljesítményét 0,74 Ft/ TVK pont összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők
szavazatát, amely szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megvizsgálja, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény egy új szolgáltatóval
milyen feltételek szerint láthatja el a J0 besorolású laboratóriumában levett vér- és
vizeletminták szállítását és feldolgozását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény egy új szolgáltatóval milyen feltételek szerint láthatja el a
J0 besorolású laboratóriumában levett vér- és vizeletminták
szállítását és feldolgozását.
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Gyomaendrőd III. és IV. fogorvosi körzeteinek működtetési problémái
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2015 decemberében
Polgármester úr levélben kerete meg a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.-t, hogy írásban
nyilatkozzon a gyomaendrődi III. és IV. fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatban
fennálló problémák milyen módon orvosolhatóak.
Több gyomaendrődi lakos is szóban arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a rendelés
mind a III., mind IV. fogorvosi körzetben rendszeresen elmarad.
A szolgáltató 2016.január 12-ei levelében reagált a felvetett problémákra és ezek
megoldására 2016. április végéig türelmünket kéri.
A válaszlevélben tájékoztatott, hogy az áramellátási probléma véglegesen
megoldódott, a 3 fogorvosi rendelőből kettőben biztosítható az ellátás, illetve, hogy a
jelzett határnapig mindkét körzetben lesz betegellátó orvos.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a tájékoztatót és az abban foglaltakat tudomásul
vette.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. képviselőjének, mint a
gyomaendrődi III. és IV. fogorvosi körzet feladat-ellátójának válaszát
a működtetéssel kapcsolatban felmerült problémák eddigi és
tervezett megoldásáról.
A Képviselő-testület 2016. április 30-áig türelmi időt ad a feladatellátónak arra, hogy a két fogorvosi körzet teljes kapacitású ellátását
megszervezze azzal, hogy addig is biztosítani kell a körzetek feladatellátásának zavartalanságát és folyamatosságát.
Határidő: azonnal
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6.Napirendi pont
Német Nemzetiségi Önkormányzat emléktábla elhelyezési kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az
előterjesztést.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan, mely pályázati felhívásra a
nemzetiségi önkormányzat is szeretne pályázatot benyújtani. A pályázathoz nem kell
önerőt biztosítani.
A nemzetiségi önkormányzat sikeres pályázat esetén a Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások emlékére egy főtáblát és kettő kiegészítő táblát kíván
elhelyezni az önkormányzat tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Hősök útja 45. szám
alatt lévő általános iskola tornaterem épület Hősök útja felőli utcafront falára az
előterjesztéshez melléklet fotón megjelölt helyen. Az említett épület helyi védettség
alatt áll.
Az emléktábla elhelyezésével kapcsolatban a helyszínen egyeztetés történt a városi
főépítésszel és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével közösen. Az
épület homlokzati megjelenése, kialakítása nem sérülhet, ezt figyelembe véve, a
főépítész az épületen egy emléktábla elhelyezését javasolja.
Az Ügyrendi bizottság támogatja az emléktábla elhelyezését.
Hack Mária a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönttel vette, hogy a
képviselő-testület megvitatta a kérelmüket, de ezzel a megoldással a nemzetiségi
önkormányzat nem tud egyetérteni.
A nemzetiségi önkormányzat az elhurcoltak emlékére azért szeretné ezt a táblát
felállítani, hogy azon minden elhurcoltnak a neve szerepeljen. Így tovább keresik az
erre megfelelő helyet.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, akkor a nemzetiségi önkormányzat nem is
nyújtja be a pályázatot.
Hack Mária elnök válaszolva elmondta, de a pályázatot benyújtják, csak a tábla
elhelyezésére más lehetőséget fognak keresni. Szeretnék mind a 166 elhurcoltnak a
nevét megjelentetni, így olyan helyet keresnek, ahol egy ilyen méretű táblát el tudnak
helyezni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a továbbiakban is egyezetni kell arról, hogy
hová lehet elhelyezni a tervezet táblát.
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Hack Mária elnök reagálva elmondta, valószínűleg az Evangélikus Templom falán.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, ebben az esetben is ki kell kérni a Főépítész
véleményét, viszont az engedélyt az egyház fogja kiadni.
Egyéb hozzászólás hiányában figyelemmel az Elnök asszony nyilatkozatára, javasolta a
képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német
Nemzetiségi Önkormányzat emléktábla elhelyezési kérelme tárgyú
előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Pedagógiai Szakszolgálat kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét ismertesse a napirendi pontot.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a pedagógiai szakszolgálat
munkatársainak létszáma 2016. január 1-től 1 fővel bővült, mely következtében a Fő
út 2 szám alatti épület adottságai már nem megfelelőek a hatékony munkavégzésre.
Hunya Krisztina a szakszolgálat vezetője a megfelelő feltételek biztosítása érdekében
kérte az Önkormányzat segítségét.
Az üggyel kapcsolatban 2015. december hónapban személyes egyeztetésre került sor,
melyen felmerült a Mirhóháti út 11. szám alatti volt munkaügyi központ épületének
alsó szintjének átalakítása. Az épület átalakítási munkálatok elvégzésére készült
költségbecslés alapján a kivitelezési díj bruttó 3,4 millió forint.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az épület
átalakításának támogatását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
32

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézmény
helyiségigényére
vonatkozó
kérelmét.
A
Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 11. szám alatti épület földszintjét
határozatlan időre ingyenes használatba adja és 3,4 millió forintot
elkülönít a 2016. évi költségvetésben az épület földszinti részének
átalakítási munkáira.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8.Napirendi pont
Liget Fürdő fejlesztési lehetőségei
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 Liget fürdő fejlesztési lehetőségeit 4
csoportba sorolták. Ezek a hiánypótló beruházások, élményelemek fejlesztése,
gyógyászat fejlesztése és szálláslehetőségek fejlesztése. Az Ügyvezető összeállította a
2016. évi karbantartási tervet költségekkel, melyet a melléklet tartalmaz.
A Pénzügyi bizottság felkérte az ügyvezetőt, hogy készítsen egy listát a március 31-ig
elvégzendő feladatokról.
Az összeállított listában felsorolt munkálatok költsége 2.978.223 Ft. Az egész évben
elvégzendő feladatok költsége pedig 30.640.000 Ft, melyet a fürdő saját bevételeiből
illetve működési támogatásból kíván megvalósítani. A 2004-ben fúrt kút megnyitása
nélkül is ez a költség 16.640.000 Ft.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, ennek az előterjesztésnek nem igazán a
karbantartási és felújítási munkákról kellene szólnia, hanem a fürdő tényleges
fejlesztési lehetőségeiről. Január 13-án a fürdőben tartott egyeztetés keretében
helyszíni bejárás történt, - melyre a képviselő-testület tagjai és a Pénzügyi bizottság
tagjai is meghívást kaptak -, melyen sok minden elhangzott. Többségében egyetértés
volt abban, hogy amennyiben fejlesztést képzel el a testület a fürdőben, az
legfőképpen a külső élményelemek fejlesztését jelentené.
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A beterjesztett döntési javaslatban konkrét fejlesztési elképzelések nem lettek
megfogalmazva, éppen ezért véleménye szerint dönteni kellene arról, hogy az
ügyvezetőnek milyen elképzelést, milyen formában kell kidolgoznia és mikorra.
Természetesen ezek mellett az ügyvezető úr által most beterjesztett március 31-ig
elvégzendő javítási, karbantartási munkálatokat is el kellene fogadni és biztosítani rá
a szükséges forrást.
A fentiek alapján módosító javaslattal élt, miszerint a képviselő-testület támogatja,
hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. rövid távon megvalósítandó
fejlesztési elképzelései között szerepeljen egy csúszdapark kialakítása. A képviselőtestület utasítsa az ügyvezetőt, hogy a fejlesztés megvalósítását alátámasztó
tanulmányokat, környezet illetve megvalósíthatósági tanulmány, gazdaságossági
számításokat, árajánlatokat, lehetséges finanszírozási lehetőségeket terjessze elő a
képviselő-testület illetve a véleményező bizottságok március havi ülésére.
Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban nem volt, felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. rövid
távon (1-2 év) megvalósítandó fejlesztési elképzelései között
szerepeljen egy "csúszdapark kialakítása". A Képviselő-testület
utasítja az ügyvezetőt, hogy a fejlesztés megvalósítását alátámasztó
tanulmányokat (környezet, megvalósíthatósági), gazdaságossági
számításokat, árajánlatokat, lehetséges finanszírozási lehetőségeket a
képviselő testület márciusi ülésére terjessze elő.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Gera Krisztián ügyvezető
Toldi Balázs polgármester a továbbiakban arról kérte a képviselők döntését, amely
szerint jóváhagyják a Liget Fürdőben 2016. március 31-ig elvégzendő legfontosabb
javítási, karbantartási munkálatokat, melyekhez a képviselő-testület a szükséges 3
millió Ft-ot a 2016. évi költségvetésben többlet támogatásként biztosítja a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. részére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Liget Fürdőben 2016. március 31-ig elvégzendő
legfontosabb javítási, karbantartási munkálatokat az alábbiak szerint:
 uszoda és gyógyászati épület rejtett ereszcsatorna faburkolat
festése, javítása, csatorna kitakarítása, homlokzati állvány
építésével
 uszoda és gyógyászati épület közlekedőiben, sérült salétromos
falszakaszok javítása, szárítóvakolattal
 gyógyászati épület, melegvizes medence előtér-öltöző
helyiségben gipszkarton burkolat javítása, cseréje, fémszellőző
rács festése
 elektromos hálózat felújítása (strand részen)
 Stenner vegyszeradagoló szívattyú (2 db)
 vezetékcseres strand (földben vezetett acélcső)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016
évi költségvetési rendeletben a munkálatok elvégzéséhez szükséges 3
millió Ft-ot többlet támogatásként biztosítja a Liget Fürdő Nonprofit
Kft. részére.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
2016. évi rendezvénynaptár
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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, 2015. december 10-én sor került
egy egyeztető fórum megtartására, melyen részt vettek olyan civil szervezetek, akik
rendezvényeket szerveznek, illetve tartanak, továbbá a képviselő-testület tagjai és az
egyéb intézmények. Az egyezetésen megpróbáltak konszenzust kialakítani a
nagyrendezvényekről, illetve a rendezvény naptárról. A naptár az előterjesztés
mellékletében olvasható, ami esetlegesen még változhat.
A Pénzügyi bizottsági ülésen módosító javaslat hangzott el a beterjesztett döntési
javaslathoz képest az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
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1.
fogadja el, hogy 2016. évtől kezdődően a kulturális, közösségi vagy turisztikai
szempontból kiemelt önkormányzati rendezvények a Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál, Gyomaendrődi Halfőző verseny, Nemzeti ünnepek, Besenyszegi
Gyereknap lesznek.
2.
fogadja el, hogy a 2016. évtől kezdődően az Önkormányzat által meghívásos pályázat
keretében támogatott kiemelt rendezvények a Bogrács napja, Nemzetközi
Volkswagen Bogár Találkozó, Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny
lesznek.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy az 1.
pontban felsorolt rendezvények megvalósításához a 2016. évi költségvetésben 6,2
millió forint összeget irányozzon elő a következő felosztásban:
a) XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: 4,7 millió forint,
b) Besenyszegi Gyereknap: 150.000 Ft,
c) a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző verseny: 1 millió forint,
d) nemzeti ünnepek: 350.000 Ft.
A bizottság ezeken felül javasolta még, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ
újonnan kinevezett vezetője a képviselő-testület februári ülésére állítsa össze a
halfőző verseny programját.
Vaszkó Katalin helyi lakos véleménye szerint a Besenyszegi Gyermeknap több
támogatást érdemelne, mint 150.000 Ft, legalább 200.000 Ft-ot.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, ezen összegen felül a
választókörzet képviselője és még jó néhány vállalkozó és magánszemély is
támogatja ezt a rendezvényt nem csak anyagilag, hanem egyéb más nem anyagi
eszközzel. Nyilván azért, mert a gyerekekről a gyerekekért szól.
A maga részéről egyetértett a Pénzügyi bizottság módosító javaslatával, és ez alapján
a javaslat 1. pontját tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2016. évtől
kezdődően a kulturális, közösségi vagy turisztikai szempontból
kiemelt önkormányzati rendezvények a Nemzetközi Sajt- és
36

Túrófesztivál, Gyomaendrődi Halfőző verseny, Nemzeti ünnepek,
Besenyszegi Gyereknap lesznek.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a Pénzügyi bizottság módosító javaslatának
2. pontjáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2016. évtől
kezdődően az Önkormányzat által meghívásos pályázat keretében
támogatott kiemelt rendezvények a Bogrács napja, Nemzetközi
Volkswagen Bogár Találkozó, Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny lesznek.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Pénzügyi bizottság 3. pontjáról kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
32/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az alább felsorolt rendezvények megvalósításához a 2016.
évi költségvetésben 6,2 millió forint összeget irányozzon elő a
következő felosztásban:
a) XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: 4,7 millió forint,
b) Besenyszegi Gyereknap: 150.000 Ft,
c) a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző verseny: 1 millió forint,
d) Nemzeti ünnepek: 350.000 Ft
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a következőkben az eredetileg beterjesztett döntési
javaslat 2. pontját tette fel szavazásra azzal a módosítással, hogy a fesztiválokra 6.2
millió Ft-ot helyben hagyják, míg az idegenforgalmi alap keretösszegét megemelik
700.000 Ft-al, amely így 3.2 millió Ft lesz.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
33/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, a Besenyszegi
Gyereknap, a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző verseny, a XIV. Bogrács
napja, valamint a nemzeti ünnepeken megvalósítandó rendezvények
megvalósításához a 2016. évi költségvetési koncepcióban 6,2 millió
forintot helyben hagyja és 700.000 Ft-al megemeli az idegenforgalmi
alap 2016. évi költségvetési keretösszegét, amely így 3.2 millió forint
lesz.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a beterjesztett döntési javaslat 3. pontjáról kérte
a képviselők döntést azzal a módosítással, miszerint felkérik a 2016. február 1-jével
kinevezésre kerülő Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőjét, hogy a XVIII.
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programját terjessze a Képviselő-testület februári
soros ülésén a Képviselő-testület elé.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
2016. február 1-jével kinevezésre kerülő Kállai Ferenc Kulturális
Központ vezetőjét, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
programját terjessze a Képviselő-testület februári soros ülésén a
Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
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10.Napirendi pont
2016. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy a rendezvénynaptár kapcsán a testület
által elfogadott Pénzügyi bizottság javaslata átvezetésre kerül majd az alapok
pályázati kiírásán és így kerülne elfogadásra, és így jelenének meg a pályázati kiírások.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a Civil Alap pályázati
kiírásáról döntsenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil
Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő
tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6.
§ (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek közművelődési
tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás
esetén
a
pályázati
kiírásban
foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely
letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb
közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban foglalt
közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek
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támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között
előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd
Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói
művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye
értékeinek
megőrzéséhez,
gazdagításához
és
folyamatos
bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni
védekezést, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét,
közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság
és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük
biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a
támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 2.000.000 forintot, azaz
kétmillió forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz
ötszázötvenezer forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni
juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillióötszáznegyvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot
pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot
pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2015. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és
alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt
közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért
Közhasznú Alapítvány
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b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék
Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület - Színfolt Mazsorett Csoport
f) Kulturális Egyesület – Komédiás Kör
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Kállai Ferenc Kulturális Központ
és a Szent Antal Népház teremhasználatára 2015-ben a Kállai Ferenc
Kulturális Központ és a Szent Antal Népház közművelődési célból
(tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros próbák, civil közösségi
és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő, 3.2
pontban foglalt civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
kerülnek meghívásra.
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek,
amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a
kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a
támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló
szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek
felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban
Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály
alapján
a
támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
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érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti
ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások
kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban
együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból
származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január 1.
és 2016. december 31. közé eső időszakban felmerült működési
költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó
tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő
támogatás.
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a
pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek
pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11.
pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a
támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs
lehetőség.
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5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek
támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati
útmutató
3.2
pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv.
Kiadásnem
sor
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka,
és
védőruha,
védőfelszerelés
költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi
eszközök,
immateriális
javak
beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült
költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási
időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó
szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt
program megvalósulásához kapcsolhatóak.
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6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti
tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető
működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja
ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat
benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be
nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt
a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány
kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő
benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja
mindaddig érvényes, amíg abban változás nem következik be. Azok a
szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges
újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY16 jelű elektronikus
űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített
módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtőlcsütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 0666/581-233
telefonszámon,
valamint
az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
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8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő
szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a
pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről
rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. december 31. után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható
egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az
Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által
adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát
az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a
támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2016. március 22-i,
támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén
kerül sor.
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11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15
munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton
értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés
esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás
indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok
beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása
van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és
amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja
fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy
késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából
nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő
szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat
törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a
pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének
(amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet)
kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
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Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a
2016. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor
folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól
számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás
nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek
számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az
Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen:
beszámoló) benyújtásának végső határideje 2017. január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy
működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A
nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként
jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik
előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az
önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban
nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben az Idegenforgalmi Alap pályázati kiírását
tette fel szavazásra az A. alternatíva szerint, mely alapján a pályázati kiírás vegyes
kiírású legyen.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra pályázatot
ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (a továbbiakban: Idför.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével
hatékonyan
segítheti
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak
mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a
pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely
letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak
ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalas
gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és programok
szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város
turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet
felhasználni.
2016-ban támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és
idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti
rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és
kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok
szervezése,
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b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott
gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó
programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai
kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a
támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz
egymillió-ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 1.380.000 forintot, azaz
egymillió-háromszáznyolcvan forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző,
nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a bíróság által
2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek,
melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (XIV. Bogrács napja)
b) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XX. Nemzetközi
Volkswagen Bogár Találkozó)
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
(VIII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet pályázhat, amelynek
pályázati projektje megfelel az 1. pont B) komponenséhez
meghatározott céloknak.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti
szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
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f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó
szervezet, amelyek nem felelnek meg a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni
követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a
támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és
magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a
támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló
szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek
felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban
Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály
alapján
a
támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési
támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
(továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból
származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
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j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel
nem
rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január 1.
és 2016. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél
megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza
nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető
támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott
mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek
pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11.
pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a
támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs
lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati
útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb
beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell
benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv.
Kiadásnem
sor
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
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A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka,
és
védőruha,
védőfelszerelés
költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi
eszközök,
immateriális
javak
beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült
költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási
időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó
szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt
program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti
tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető
működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja
ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat
benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be
nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt
a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány
kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő
benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja
mindaddig érvényes, amíg abban változás nem következik be. Azok a
szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges
újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
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Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY16 jelű elektronikus
űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített
módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez
űrlap
Személyesen: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtőlcsütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 0666/581-233
telefonszámon,
valamint
az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő
szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a
pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről
rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. december 31. után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható
egyértelműen.
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e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az
Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által
adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát
az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a
támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. március 23-i, támogatói
döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15
munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton
értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés
esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás
indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok
beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása
van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és
amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja
fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy
késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázó hibájából
nem jön létre a szerződés.
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A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő
szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat
törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a
pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése
szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített
határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a
2016. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor
folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól
számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás
nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek
számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az
Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen:
beszámoló) benyújtásának végső határideje 2017. január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy
működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A
nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként
jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
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- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik
előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az
önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban
nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Környezetvédelmi Alap pályázati kiírásáról kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
37/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Környezetvédelmi Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II.
26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb
kapcsolódó
jogszabályok
alapján
pályázatot
hirdet
azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével
hatékonyan
segítheti
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a
pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely
letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
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1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak
ellátását
a
szükséges
környezetvédelmi
intézkedések
végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti
ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek,
környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítésében, a
zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül
2016-ban a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet
védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a
kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy
csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a
támogatásra
jogot
szerzett
pályázók
között
összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillió-hatszázezer forintot
oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és
itt működő, a bíróság által 2015. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti
szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági
társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a
támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
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3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a
támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló
szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek
felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban
Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály
alapján
a
támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési
támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
(továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból
származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január 1.
és 2016. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél
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megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza
nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető
támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában
meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek
pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11.
pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén
maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi
területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a
pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a
támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása
történhet természetben vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a
támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs
lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati
útmutató
3.2
pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1.
pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt
támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv.
Kiadásnem
sor
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
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A7
A8

Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés
költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak
beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2016-ban támogatott célokhoz a költségvetésben csak az
A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült
költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási
időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó
szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt
program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti
tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető
működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja
ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat
benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be
nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt
a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány
kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő
benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja
mindaddig érvényes, amíg abban változás nem következik be. Azok a
szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges
újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
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Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY16 jelű elektronikus
űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített
módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez
űrlap
Személyesen: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtőlcsütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 0666/581-233
telefonszámon,
valamint
az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő
szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a
pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről
rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. december 31. után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható
egyértelműen.
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e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az
Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által
adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát
az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a
támogatás elutasításáról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság 2016. március 21-i, támogatói döntésre a
Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15
munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton
értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés
esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás
indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok
beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása
van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és
amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja
fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy
késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
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értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából
nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő
szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat
törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a
pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése
szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített
határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a
2016. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor
folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól
számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás
nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek
számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az
Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen:
beszámoló) benyújtásának végső határideje 2017. január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy
működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A
nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
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- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként
jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik
előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az
önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban
nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Sport Alap pályázati kiírását tett fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport
Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő
tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2016. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására.
Felhívjuk
a
pályázók
figyelmét,
hogy
jogszabályváltozás
esetén
a
pályázati
kiírásban
foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely
letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
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1. A pályázat célja
Gyomaendrődön
működő
sportegyesületek
támogatása,
a
kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlásnevelési
feltételeinek
folyamatos
biztosítása,
a
fiatalság
egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása,
valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése
érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a
támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 12.000.000 forintot, azaz
tizenkettőmillió forintot
2.2 diáksport tevékenység támogatásra összesen 500.000 forintot,
azaz ötszázezer forintot
2.3 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futballés futópálya) fenntartásának támogatására összesen 500.000 forintot,
azaz ötszázezer forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport
szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat, amelyeket a
bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő sport
tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a
támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a
támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló
szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek
felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
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c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban
Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály
alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.
§ (4) bekezdésében adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
(továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból
származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január 1.
és 2016. december 31. közé eső időszakban felmerült működési
költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó
tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő
támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a
9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek
pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11.
pontjában található.
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4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére
kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt
összeg adható. Diáksport szervezetek a 2.2 keretösszegre is
pályázhatnak. A 2.3 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője
nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is
megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs
lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati
útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése
érdekében az alapvető működési és célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket
támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az
alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési
Kiadásnem
sor
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb
eszközök
üzemeltetésének
költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás
fejlesztésének
költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés
költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás
költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak
beszerzése
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C1
C2

Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült
költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási
időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó
szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt
program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti
tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető
működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja
ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat
benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be
nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az
Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt
a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba tölthető elektronikus nyomtatvány
kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő
benyújtásával végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat
benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja
mindaddig érvényes, amíg abban változás nem következik be. Azok a
szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges
újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY16 jelű elektronikus
űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített
módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
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A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtőlcsütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 0666/581-233
telefonszámon,
valamint
az
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő
szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A
beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a
pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről
rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. december 31. után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható
egyértelműen.
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az
Önkormányzati támogatási rendszeréből.
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által
adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra
g) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát
az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a
támogatás eluta-sításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság ja-vaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
10. Az elbírálás határideje
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A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Köz-beszerzési Bizottság 2016. március 23-i, támogatói
döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15
munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton
értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés
esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás
indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok
beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása
van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és
amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a
kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja
fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy
késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából
nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő
szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat
kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat
felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási
vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a
szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum
hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
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A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének
(amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet)
kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a
2016. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor
folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már
elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a beadástól
számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás
nem folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás
beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek
számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes
tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az
Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen:
beszámoló) benyújtásának végső határideje 2017. január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy
működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A
nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként
jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel,
továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű,
különleges sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével
ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik
előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az
önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban
nyilvánosságra hozzák.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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11. Napirendi pont
Projektötletek benyújtása a TOP pályázati kiírásokra
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015. december 23-án, illetve
2016. január 5-én a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program első pályázati felhívásai, melyre az
önkormányzat projektötletek benyújtásával tud első körben pályázni. Ilyen például a
települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések, melynek keretén belül a
belterület vízvédelmi –hálózatának fejlesztése, azaz a belvíz IX lenne.
Ez magába foglalná a gyomai településrészen a Kossuth Lajos, Bajcsy Zsilinszky,
Botond, Kállai Ferenc, Fegyvernek, Fő út, Tompa, Jókai, Kálvin, Petőfi, Újkert sor, Szent
István, Bethlen Gábor, Szélső utcák tervek szerint meghatározott szakaszait. Az
endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Selyem, Korányi, Dózsa
György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó P.,
Körös, Vadász, Halász, Bányász utcák tervek szerint meghatározott szakaszainak
fejlesztését.
A fenntartható közlekedésfejlesztés keretében lehetőség nyílik a Kodály Zoltán
utcától az Endrődi hídig megépíteni a kerékpárutat.
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretében a háziorvosi és
fogorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése az endrődi településrészen illetve a
házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat
infrastrukturális fejlesztése a gyomai településrészen.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése keretén belül a
Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális
fejlesztése.
Jelenleg ezek azok a TOP-os pályázatok, amelyeket be tudnak nyújtani pályázati
ötleteket.
Az Ügyrendi és a Városfenntartó bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, melyet
elfogadásra javasol.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
40/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
kíván
benyújtani
a
TOP-2.1.3-15
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúra
fejlesztések
c.
kiírásra
a
Belvízrendezés
IX.
ütem
megvalósítása
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok
és
intézkedések
megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a közlekedés fejlesztésére kiírt
pályázatról is.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
41/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-15 Fenntartható
közlekedésfejlesztés c. kiírásra a Kodály Zoltán utca – Endrődi híd
közötti kerékpárút megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat a felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők
infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatára vonatkozóan kérte, hogy
szavazzanak.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése c. kiírásra a Felnőtt háziorvosi és fogorvosi
rendelők infrastrukturális fejlesztése érdekében Gyomaendrőd
endrődi településrészén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
43/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése c. kiírásra a Házi gyermekorvosi, felnőtt
háziorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális
fejlesztése érdekében Gyomaendrőd gyomai településrészén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester végezetül 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely a
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírású
projektötlet benyújtásról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
44/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
kíván
benyújtani
a
TOP-4.2.1-15
Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra a
Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek nappali ellátásának
infrastrukturális fejlesztése (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.)
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Gazdasági társaságok átszervezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a település életében a
legsokrétűbb közszolgáltatást a Zöldpark Nonprofit Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park
Kft látja el. A képviselő-testület az elmúlt évben többször tárgyalta az önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságok átalakításának koncepcióját. A testület a
márciusi ülésén elfogadta a gazdasági társaságok átalakításának tervét. Az
önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátásáról továbbra is gazdasági
társaságai útján kíván gondoskodni.
A két gazdasági társaság alap feladatait az előterjesztés tartalmazza. Az
előterjesztésből elolvashatták, hogy az alapító okirat módosítására is szükség van.
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A Zöldpark Nonprofit Kft törzstőkéjét az alapító okiratban ki kell egészíteni 3 millió
Ft-ra, melynek forrását az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítani
szükséges.
Szükséges továbbá, hogy néhai Fülöp István képviselő úr helyére a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Kft. taggyűlése új Felügyelő bizottsági tagot válasszon. A
bizottságok tárgyalták az előterjesztést. A Városfenntartó és az Ügyrendi bizottság
támogatta, a Pénzügyi bizottság pedig kiegészítette azzal, hogy a Képviselő-testület
vizsgálja felül a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
vezetőire, felügyelő bizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára vonatkozó javadalmazási
szabályzatokat.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra került a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft alapító okirata módosítása és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a döntési javaslatnak megfelelően. Kérte a
képviselő-testületet, hogy az alapító okirat jóváhagyásáról is hozzon döntést, hogy
azt bírósági bejegyzésre meg lehessen küldeni.
Betkó József bizottsági elnök a tevékenységi körök vonatkozásában átfedéseket vélt
felfedezni, melyek szavazás előtti tisztázását kérte.
Az 1. döntési javaslatban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. meglévő tevékenységi köreinél
– amelyeket változatlan formában tartanának - szerepel a felsorolásban az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, városi utak fenntartása, kezelése. Ezek
a tevékenységek a 2. döntési javaslat szerint átkerülnek a Zöldpark Kft. feladat körébe.
Tehát ha változatlanul hagyják a Gyomaszolg Ipari Park Kft. feladatkörét, illetve
ezekkel növelik a Zöldpark Kft. feladatkörét, akkor önkormányzati ingatlanokat és
városi utakat mind a két cég kezelni fogja?
A beterjesztett döntési javaslat szerint így értelmezhető.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, ezeket a cégeket hosszú távra
tervezik fenntartani, és most módosítják az egyik alapító okiratát. Amelyiknek
bővülnek a feladatai, azokhoz pluszt tettek be, viszont a régieket meghagyták, hisz
pénzbe az nem kerül. És ha egyszer mégis szükség lesz arra, hogy a másik cég is
kezelje az utakat, ingatlanokat, akkor nem kell majd újra hozzányúlni az alapító
okiratához, hanem csak egyszerűen megbízzák ezzel a feladattal, és azt el tudja majd
látni. Gyakorlatilag praktikusságból hagyták benne a réginél, és tették bele az újnak a
tevékenységi körébe.
Dr. Uhrin Anna jegyző annyival egészítette ki, hogy a határozati javaslatok
mindegyikének végén ott van, hogy az eszköz és humán erőforrás- állomány is
átmegy az adott feladattal, tehát ez megalapozza azt, hogy az a cég fogja ellátni a
feladatot, ahol az eszköz és a munkaerő is biztosított lesz. Célszerűségi és praktikai
szempontból maradnak benne a tevékenységi körök a feladatok körébe a kft-knél, és
nem azért, mert feltétlenül az a cég fogja ellátni az adott feladatokat.
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Betkó József bizottsági elnök a gyepmesteri teleppel kapcsolatban érdeklődött.
Augusztusban hozott egy döntést a képviselő-testület arról, hogy megvizsgálják a
feladat átadás lehetőségét a Gyomaközszolg Kft-től a Gyomaszolg Ipari Park Kft-hez.
A Gyomaközszolg Kft tulajdonosi köre szeretett volna ettől a tevékenységi körtől
megszabadulni.
Mivel ez a tevékenységi kör nem szerepel a Gyomaszolg Ipari Park kft. új feladatai
között, akkor letettek erről a feladat átcsoportosításról.
Toldi
Balázs polgármester válaszolva elmondta, nem tettek le a
feladatátcsoportosításról, de most hadd működjön így tovább. Az engedélyekkel
rendelkezik, még tud így működni, ha azonban valahová fel akarnák ezt venni, nem
biztos, hogy megfelelnének minden kritériumnak, amit támaszt a bejegyző szerv.
Jelen pillanatban így tudják üzemeltetni a gyepmesteri telepet. A költségvetésbe
beterveztek a felújításra 12 millió forintot, tehát ebben az évben valószínűleg meg
tudják így oldani, a következő évtől pedig rendezik a sorsát.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról Elsőként a
Gyomaszolg Ipari Park Kft feladatkörének bővítésére vonatkozó döntési javaslatról
kérte a testület döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%
önkormányzati tulajdonú GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és
Szolgáltató Kft. alapítójaként a társaság tevékenységi köreit - 2016.
március 1-jei hatállyal - a meglévő tevékenységi körök változatlan
formában tartása mellett, az alábbi feladatokkal bővíti:
 Holtágak kezelése
 Ipari park üzemeltetése
 Inkubátorház üzemeltetése
 Pályázatírás és menedzselési feladatok ellátása
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok megtételére,
az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy a
feladatkör változásból eredő munkáltatói intézkedéseket tegye meg
(tevékenység ellátásához szükséges humánerőforrás és eszközök
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átadása-átvétele), és a megtett intézkedésekről számoljon be a
képviselő-testület februári ülésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester második döntési javaslatként a Zöldpark Nonprofit Kft.
feladatainak bővítése illetve alapító okiratának elfogadásáról kérte, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítója arról dönt, hogy a Kft. a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100% önkormányzati
tulajdonú Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítójaként a társaság
tevékenységi köreit - 2016. március 1-jei hatállyal - a meglévő tevékenységi körök
változatlan formában tartása mellett, az alábbi feladatokkal bővíti:









Intézményüzemeltetési feladatok ellátása,
Városi Sportcsarnok üzemeltetése,
Temető üzemeltetési feladatok ellátása,
Oktatási vagyon működtetése,
Önkormányzati utak kezelése,
Önkormányzati lakások kezelése,
Építési és karbantartási feladatok ellátása,
Önkormányzati tulajdonú ingatlan őrzése.

3.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét 2.500.000,- Ft-tal megemeli 2016. március 1-jei
hatállyal. A rendelkezésre bocsátás módja: pénzbeli befizetés a Nonprofit Kft.
pénzforgalmi számlájára, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére.
4.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratát az alábbiakban módosítja.
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Zöldpark

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló
testület a társaság alapító okiratát – …/2016.(I.28.) Gye.Kt.sz. határozatával – 2016.
március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezéseinek első bekezdése törlésre kerül.
2. Az alapító okirat III. pontjának A.) pontja teljes egészében, valamint a B.) pont
megjelölés törlésre kerül, továbbá a főtevékenységet követő rendelkezések az
alábbiakra módosulnak:
Egyéb tevékenységi körök:
7830 ’08
Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8211 ’08
Összetett adminisztratív szolgáltatás
6920 ’08
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
8121 ’08
Általános épülettakarítás
3. Az alapító okirat V. pontjában a társaság törzstőkéjének, valamint az alapító
törzsbetétjének összege 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint összegre módosul.
Az V. pont második bekezdésének második mondata „Az alapító a törzsbetét teljes
összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta.” szövegre módosul.
Az V. pont utolsó bekezdése törlésre kerül.
4. Az alapító okirat VI. pontjában az alapító hatáskörének felsorolásából törlésre
kerülnek a 2. és 3. gondolatjellel jelölt részek, valamint törlésre kerülnek a felsorolást
követő rendelkezések.
5. Az alapító okirat VII. pontjának harmadik mondata törlésre kerül.
Törlésre kerülnek továbbá a VII. pontban az ügyvezető feladatainak felsorolásából az
utolsó két gondolatjellel jelölt rész, valamint a felsorolást követő teljes szöveg.
6. Az alapító okirat IX. pontjából törlésre kerül a felügyelő bizottsági tagok
felsorolását követő mondat.
A felügyelő bizottság feladatai közül törlésre kerül az a) ponttal jelölt, valamint a c)
pontból az „és a közhasznúsági jelentésről” szövegrész.
Törlésre kerül a IX. pontból a felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére
vonatkozó felsorolás, valamint az azt követő bekezdés.
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7. Az alapító okirat X. pontja a „Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:”
szövegrészt követően teljes egészében törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
Gyomaendrőd, 2016. január 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:
5.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
A L A P Í TÓ O K I R A T A
a módosításokkal egységes szerkezetben

1

A társaság feladata a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó
tevékenység ellátása. A társaság szolgáltatásainak igénybe vételét minden arra
jogosultnak biztosítja, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú nonprofit céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, gazdálkodásának
eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységére
fordítja. A társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a Gyomaendrődi
Hírmondó című folyóiratban teszi közzé. A társaság politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A
társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
I.
A TÁRSASÁG NEVE
1.
A társaság cégneve:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített neve:
Zöldpark Nonprofit Kft.
II.
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE
1.
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
2

Tevékenységi körök TEÁOR szerinti besorolással:
8130 ’08
Zöldterület-kezelés (főtevékenység)
3

1

Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
3
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
2
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Egyéb tevékenységi körök:
7830 ’08
8211 ’08
6920 ’08
8121 ’08
IV.

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Általános épülettakarítás

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ÜZLETI ÉV

A társaság határozatlan időre alakul. A társaság első üzleti éve 2009. január 1.
napjától 2009. december 31. napjáig tart. Az üzleti év ezt követően megegyezik a
naptári évvel.
V.
A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS ALAPÍTÓJA
A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft, mely kizárólag pénzbeli
betétből áll.
A társaságot Gyomaendrőd Város Önkormányzata /5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124./ alapítja, törzsbetétjének összege 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint. Az
alapító a törzsbetét teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta.
A Társaság alapítója mellékszolgáltatást és pótbefizetési kötelezettséget nem vállal.
4

VI.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE
Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben az alapító tag dönt.
Ennek megfelelően az alapító határoz:
- a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény
felhasználásáról
- 5
- 6
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának
elrendeléséről
- az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,
ellene kártérítési igény érvényesítéséről, valamint, ha az ügyvezető a
társasággal munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogok gyakorlásáról
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának
megállapításáról, illetve ellenük kártérítési igény érvényesítéséről
- a
könyvvizsgáló
megválasztásáról,
visszahívásáról
és
díjazásának
megállapításáról
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, melyet a társaság
ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt
- a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról
4

Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
6
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
5
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7

az alapító okirat módosításáról
a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
továbbá mindazon ügyekben, melyeket törvény, vagy az alapító okirat a tag
kizárólagos hatáskörébe utal.

VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyeinek intézését és a
társaság képviseletét Fekete József (an: Székely Zsuzsanna, sz.h. Mezőberény, sz.i.
1956.11.18., Mezőberény, Békési u. 19/A. sz. alatti lakos) ügyvezető látja el. 8 Az
ügyvezető megbízatása 2012. január 01-től 2016 augusztus 15. napjáig tart.
Az ügyvezető feladata:
- a társaság képviselete
- a tagjegyzék vezetése
- a társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás
- a társaság éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elkészíttetése,
annak az alapító elé tárása
- az alapító tájékoztatása a társaság működéséről
- az alapító döntésre felkérése azokban az esetekben, melyekben az alapítói
határozathozatal jogszabály alapján nem kötelező
- 9
- 10
11

VIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel írt, előrenyomott,
vagy nyomtatott cégszövege alá a társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás
nélkül írja a teljes nevét aláírás-mintának megfelelően.
IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság látja el a működés és a gazdálkodás
ellenőrzését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az alábbiak szerint alakul.
A felügyelő bizottság tagjai:
1.) BETKÓ JÓZSEF (an. Novodomszki Zsuzsanna) 5500.Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u.
1. sz.
/2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
2.) GÓZAN SÁNDOR (an.: Kató Eszter ) 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
/2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
3.) UNGVÖLGYI JÁNOS (an. Harnos Mária Magdolna) 5500.Gyomaendrőd, Martos
Flóra u. 5. sz. /2014.11.15.-től 2019. 11.15-ig/
12

7

Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
9
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
10
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
11
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
12
Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (I.28.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
8
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A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre különösen a következő:
a) 13
b) megvizsgálja az alapító valamennyi, véleményezésre előterjesztett
döntéstervezetét, és azokról véleményt mond
c) írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról 14
d) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
e) munkája során jelentést kérhet a vezető tisztségviselőkről, illetve tájékoztatást
a társaság munkavállalóitól
f) megvizsgálja a társaság könyvelését, iratait.
A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni és döntéshozatalt
kezdeményezni, ha olyan mulasztásról, jogszabálysértésről, vagy a társaság érdekeit
egyébként súlyosan sértő tényről szerez tudomást, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítsa, illetve enyhítése a döntésre jogosult hatáskörébe
tartozik. Ugyanezen kötelezettség terheli a felügyelő bizottságot, amennyiben vezető
tisztségviselő felelősségét megalapozó tényt észlel. A felügyelő bizottság
haladéktalanul értesíteni köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra
jogosult a működés törvényességének helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg.
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A felügyelő bizottság testületként működik. A bizottság tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelő bizottságot az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és
a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,
aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő
bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök
nem intézkedik, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
nincs helye.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám
alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul köteles az
alapító döntéshozatalát kezdeményezni.
A bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg, melyet az
alapító hagy jóvá.
X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A társaság vezető tisztségviselője adatai, a cégnyilvántartást részért képező tények és
adatok nyilvánosak, azokat a Cégközlönyben kell közzétenni.
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A vezető tisztségviselő tevékenységét az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható
gondossággal köteles ellátni, kötelezettségeinek megszegése esetén a társaságnak
okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:
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a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető
feltételhez
kötött
megbízatás
esetén
a
feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Az alapító a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a társasághoz címzett, a társaság másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb
a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…/2016. (I.28.) Gye. Kt. számú határozatával kapcsolatos módosításokat tartalmazza
vastag, dőlt betűvel szedve. Az ellenjegyzés a módosított részekre vonatkozik. A
módosítások hatályba lépésének időpontja: 2016. március 1. napja.
Gyomaendrőd, 2016. január 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyezte:
6.)
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására,
valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy a feladatkör változásból eredő munkáltatói
intézkedéseket tegye meg (tevékenység ellátásához szükséges humánerőforrás és
16
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eszközök átadása-átvétele), és a megtett intézkedésekről számoljon be a képviselőtestület februári ülésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a javadalmazási szabályzat
felülvizsgálatáról szóló 3. döntési javaslatról kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Képviselő-testület februári
soros üléséig vizsgálja felül és terjessze elő a többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőire,
felügyelő bizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára vonatkozó
Javadalmazási Szabályzatokat.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 4. döntésként kérte, hogy szavazzanak a
Gyomaközszolg Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról. Javasolják, hogy a
taggyűlés Véháné Szedlák Ildikót válassza majd meg a Felügyelő Bizottság tagjának.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő személyes érintettsége miatt kérte kizárását a
döntéshozatalból.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket szavazzanak képviselő asszony
kizárásról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van
szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete Véháné
Szedlák Ildikó képviselőt kizárja a GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelő
bizottsági tagságára vonatkozó előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal, - Véháné Szedlák Ildikó képviselő
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
taggyűlésének,
hogy
a
GYOMAKÖZSZOLG
Kft
felügyelő
bizottságának tagjává néhai Fülöp István felügyelő bizottsági tag
helyére Véháné Szedlák Ildikó, Gyomaendrőd Sugár út 105. sz. alatti
lakost 2019. november 30. napjáig válassza meg.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos Alvállalkozói szerződés
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 Városfenntartó bizottság ezt az
előterjesztést levette a napirendi pontjai közül ugyanis az alvállalkozói szerződés a
bizottsági ülés időpontjában magasabb szintű szervek általi véleményezés alatt állt. A
javasolt vélemény megérkezésének tükrében szerettek volna dönteni az alvállalkozói
szerződés jóváhagyásáról, valamint a közszolgáltatás ellátásának további teendőiről.
A szakmai állásfoglalást időközben megküldték, és azt minden képviselő megkapta
írásban.
Ez egy nagy szakmai rácsodálkozás, hogy miért kell nekik ilyet csinálni, de sajnos
benne vannak egy olyan körbe, amiből nem tudnak kiszállni pályázatok kapcsán, és
tetszik vagy sem, bele kell menniük ebbe az alvállalkozói szerződésbe.
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Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, az ülés elején kiosztott szakmai állásfoglalásról azt
kell tudni, hogy elsősorban jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz, az új
hulladéktörvény április 1-jei módosításáról, illetve a közszolgáltatási és az
alvállalkozói szerződés kapcsolatáról egyfajta szakmai állásfoglalást közöl. A
Gyomaközszolg Kft nem, mint közszolgáltató, hanem mint alvállalkozó látná el ezt a
feladatot, mely teljesen jogszerű. Szükségszerű, hogy rendelkezzen mind a két
vállalkozás ezekkel a kompetenciákkal. Az április 1-jei módosítással a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer valóban átalakul, de jelenleg nincs
olyan jogszabályi kötelezés, ami ütközne a jelenlegi alvállalkozói szerződéstervezettel.
Hangya Lajosné helyi lakos megkérdezte, hogy ez érinti-e a lakosságot anyagilag.
Toldi Balázs polgármester elmondta, jelenleg nem érinti, ugyanis a közszolgáltatási
díjhoz egy miniszteri rendelet miatt nem lehet hozzányúlni. A lakosság tehát
ugyanannyit fizet, mint 2012-ben, ugyanis ekkor lettek befagyasztva az árak. Amíg
tehát egy újabb miniszteri rendelet meg nem jelenik, addig ezeken az árakon fog
dolgozni az új fővállalkozó. Véleménye szerint azonban ebből a lakosság semmit sem
fog észrevenni, talán csak annyit, hogy más fogja majd küldeni a számlát, de
ugyanúgy a Gyomaközszolg kollégái végzik majd az ürítéseket, csak más lesz a
számlaadó. Az ok, amiért ez így alakult, az második KEOP-os pályázat, amit a
kistérségi együttműködés keretében valósítottak meg. Ezekben a pályázatokban
vállalták azt, hogy létrehoznak egy közös hulladékszállítással foglalkozó gazdasági
társaságot, és ez a társaság fogja végezni a kistérségben a hulladékszállítást. Ez most
megtörtént, lezárták a pályázatokat, létrejött a gazdasági társaság, elindul a
tevékenysége, mely abban korlátozódik, hogy alvállalkozói szerződést köt a
szolgáltatóval, és a szolgáltató végez azután mindent. Tulajdonképpen egy
ernyőszervezet jön létre, és az fogja ellátni a feladatot, legalábbis a koordinációt. Ezt
majdnem minden megyében megcsinálták a megye más területén a DAREH látja
majd el ezt a tevékenységet. Ez még nem áll olyan gazdasági szinten, mint az ő
kistérségi gazdasági társaságuk, de rövidesen az is fel fog állni. Majd látják, hogy
április 1-től mi lesz, hiszen a kormány tervei között szerepel az is, hogy átveszik a
koordinációt, felállít egy szervezetet, amelynek segítségével a számlázást illetve a
behajtást átveszi majd, illetve egyéb közszolgáltatási feladatokat. Majd onnan lesz
kérdéses, hogy mit fog ebből érezni a lakosság, addig azonban változatlan marad
minden.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a KEOP1.1.1./2F/09-11-2012-0005 valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázati
célok elérése érdekében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft valamint a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. között kötendő
alvállalkozói szerződést az alábbiak szerint:
ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető,
adószám: 24791476-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-012787, KSH azonosító: 247914763821-572-04 , KÜJ azonosító: 103 242 240 , KTJ azonosító: 101 510 513 ,
bankszámlaszám: 53200125-11096915, számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet) közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság, továbbiakban: közszolgáltató vállalkozó, másrészről a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep utca 2., képviseli: Fekete József ügyvezető, adószám: 13794602-2-04, KSH
azonosító: 13794602-3811-572-04; bankszámlaszám: 11733120-20015453-00000000,
számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. ) továbbiakban: Alvállalkozó, együttesen
Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Preambulum
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen alvállalkozói szerződés a KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0005, valamint a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0043 azonosító számú pályázat
alapján jött létre. Továbbá rögzítik, hogy nevezett pályázatok kapcsán
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (mint Közszolgáltató) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén
folytatott
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
feladatok
ellátására
közszolgáltatási szerződést kötött.
1.2. Közszolgáltató vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatai ellátására – a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, az 1.1. pontban írt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés 11. pontjában biztosított jogánál fogva – alvállalkozóként a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t veszi igénybe.
Szerződő felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó, valamint Alvállalkozó a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1)
bekezdés j) pontjában meghatározott ajánlatkérők, valamint a hivatkozott pontban
szereplő kritériumok e szerződéssel teljesülnek, így a megkötésre kerülő
alvállalkozói szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
1.3. Az itt írtak alapján a Közszolgáltató vállalkozó megbízza a jelen szerződésben,
valamint a tevékenységre irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján az
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Alvállalkozót a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a jelen
szerződésben rögzített terjedelemben. Alvállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok
ellátására kötelezettséget vállal.
2. A szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele,
gyűjtése,
elszállítása,
kezelése,
valamint
az
ezekhez
kapcsolódó
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett
hulladékok elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartása, üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési
önkormányzatának rendeletét is - által meghatározott tartalommal bíró és keretek
között végzett tevékenység.
2.2. A fentiek keretében a Alvállalkozó feladata a közszolgáltatási területen a
rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött
és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési hulladék
kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, ártalmatlanítást szolgáló
létesítménybe való szállítása.
2.3. Alvállalkozó a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel,
berendezéseivel és létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére – külön
megállapodásban rögzített feltételekkel – átadott eszközökkel, berendezésekkel,
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított létesítmények
használatával tesz eleget.
2.4. Alvállalkozó tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó tevékenysége a Ht. és más
vonatkozó
jogszabályok
rendelkezései
szerint
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen
az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.
3. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási
területén lévő valamennyi, a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletében meghatározott belterületi ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező,
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére,
ártalmatlanítására terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Alvállalkozó végzi (ellátja)).
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4. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
Alvállalkozó az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását
2016. január 1. napjával köteles megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles
ellátni.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály
megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő
Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
OKTF) által meghatározott minősítési osztály: minimum A/I.
5.3. Alvállalkozó a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáshoz szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések,
járművek, stb.) működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és személyi
feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék
kezelése, illetve ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.) területén, az elkülönítetten gyűjtött hulladék
kezelése a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5. Alvállalkozó
saját
költségére
köteles
közszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítást kötni.

a

hulladékgazdálkodási

6. A Közszolgáltató vállalkozó kötelezettségei:
6.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Alvállalkozó számára
szükséges információk szolgáltatása, az árképzés és a hulladékgazdálkodási
technológia kidolgozása és az Alvállalkozó részére történő átadása.
6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a települési igények kielégítésére
alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és
létesítmények meghatározásának az Alvállalkozó felé történő közlése.
6.3. Az Alvállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények
vonatkozásában.
6.4. A Közszolgáltató köteles az Alvállalkozó részére – számla ellenében –
megtéríteni azokat az igazolt költségeket, amelyek a Közszolgáltató megbízásából,
helyette és nevében elvégzett feladatok teljesítésével felmerülnek. Így különösen a
7.10. pontban írtak, továbbá a közszolgáltatás során keletkező promóciós
tevékenység,. reklám anyagok készítésének és közzétételének költségeit.
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7. Az Alvállalkozó kötelezettségei:
7.1. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási
folyamatos és teljes körű ellátása.

közszolgáltatás

feladatainak

7.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok és a Közszolgáltató
vállalkozó szerint meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti
teljesítése, ideértve az évenként legalább egy alkalommal végzett lomtalanítás és
elkülönített gyűjtés teljesítését is. A közszolgáltatás keretében gondoskodik az
elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon történő
begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A
szelektív szigetek edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az
elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta egyszer köteles házhoz menő
gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés
edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot)
az ingatlan használók észére biztosítja.
7.3. Az OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények
biztosítása és a minősítő okirat szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos
meglétének biztosítása.
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű
és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.
7.5. A
közszolgáltatás
folyamatos,
biztonságos
ellátásához
szükséges
karbantartások elvégzése, a fejlesztések megvalósításába való közreműködés.
7.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele.
7.7. A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási
rendszerek működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok
jogszabályok szerinti tájékoztatása.
7.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen
hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése, ezen belül
főbb feladatai:
a) közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d) számlareklamációk kezelése,
e) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f) telefonos ügyfélszolgálat működtetése
g) ügyeleti rendszer működtetése,
h) ünnepnapok, pihenőnapok miatti ürítés átütemezés megszervezése,
kihirdetése,
i) lomtalanítás megszervezése, kihirdetése
j) szelektív hulladék értékesítésének előkészítése, lebonyolítása, számlázása,
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k) OKTF NHI támogatás igényléséhez előkészítés.
7.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása, készpénzes befizetés
esetén annak beszedése pénzkezelési szabályzat szerint:
a) A hulladékgazdálkodási feladatokkal megbízott alvállalkozó a Közszolgáltató
nevében – más helyett történő számlakibocsátás útján – beszedi a
közszolgáltatást igénybe vevőktől a közszolgáltatási díjakat az ÁFA tv. 160-162.
§ szerint. Olyan szolgáltatásról van szó, ahol a Közszolgáltató megbízza az
Alvállalkozót a számla kiállításával, a díjazás beszedésével, majd az összeg
Közszolgáltató részére történő átadásával (átutalásával).
A szolgáltatás
folyamatos jellegű, a nyilvántartást, adatszolgáltatásokat, bevallást és az adó
befizetését a Közszolgáltató végzi az Alvállalkozó által közölt, hiteles adatok
alapján.
b) A számlák és pénztári tételek rögzítésére az Alvállalkozó által használt MOZAIK
programot kell használni. Minden házipénztári befizetésről bevételi
pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a program automatikusan előállít. A
díjbeszedők által beszedett díjakkal minden reggel el kell számolni az
Alvállalkozó főpénztára felé.
c) A pénzkezelés szabályainak részleteit a Pénzkezelési Szabályzat rögzíti.
7.10.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő
egyedi közüzemi szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése,
nyilvántartása, módosítása, megszüntetése. Ennek keretében az Alvállalkozó a
Közszolgáltató megnevezésének változását haladéktalanul közli a közszolgáltatást
jelenleg igénybevevőkkel. Az új igénybevevőkkel a közüzemi szerződéseket a
Közszolgáltató nevében és megbízásából az Alvállalkozó készíti el.
7.11.
A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási,
adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos
működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.
7.12.
Alvállalkozó köteles továbbá – havonta, utólag a hulladékgazdálkodási
díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó, vagy tőle a fizetési kötelezettséget
jogszerűen átvállaló személy, vagy önkormányzat részére a közszolgáltatásról a
Közszolgáltató vállalkozó nevében számlát kiállítani, a számlakibocsátással
kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégezni, a számlákat előkészíteni, a
fizetésre kötelezetteknek megküldeni, továbbá köteles a számlákkal kapcsolatos
igények érvényesítésére az alábbiak figyelembevételével:
a.) Az alvállalkozó feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő
lakossági fogyasztók és gazdálkodó szervezetek adatainak nyilvántartása,
karbantartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és a
díjszámlák elkészítése, a számlázott díjakat tartalmazó számlák fogyasztók részére
történő elküldése/kézbesítése. A számla kiállítása utólag történik, az egységes
számlaképről szóló törvény, a számviteli törvény, valamint más vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével kerül kibocsátásra. Az alvállalkozó feladata a
késedelmes díjfizetés után a Ptk-ba és a közszolgáltatást igénybe vevőkkel kötött
szerződésben foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat és kezelési költség
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érvényesítése. Az Alvállalkozó a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése
érdekében a felhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban szólítja fel, ill. a
tartozások behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
b.) A közszolgáltatást igénybevevő szerződő felek a Közszolgáltató vállalkozó
tulajdonában lévő, a közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számlára fizetik
be az Alvállalkozó által kiszámlázott díjakat. Alvállalkozó a készpénzben befizetett
díjakat elkülönítetten gyűjti, azt a személyes díjbefizetést követően Közszolgáltató
vállalkozó elkülönített számlájára befizeti a Szerződő felek által közösen
megalkotott pénzkezelési szabályzatnak megfelelően.
c.) A kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról, a készpénzben,
Alvállalkozónál történt díjbefizetésekről, a hátralékokról, valamint a szerződés
tárgyával kapcsolatban felmerült költségekről, ráfordításokról az alvállalkozó
havonta és időarányosan elszámolást készít, a közszolgáltatási feladat elvégzésével
kapcsolatban felmerült költségeiről kiállítja számláját és azt a tárgy hónap végén a
Közszolgáltató vállalkozó részére megküldi.
d.) A Közszolgáltató vállalkozó a közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített
számláról a Szerződés 7.11.c.) pont szerinti számlát a Szerződés 8.2. pontja szerint
Alvállalkozó részére teljesíti.
e.) Jelen szerződés M.3. jelű mellékletét képezi a szolgáltatás elszámolásához
tartozó költségterv, amely a szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségeket tartalmazza. A
költségterv nem tartalmazza a közszolgáltatási feladatok közül a hulladékkezelés,
illetve ártalmatlanítás költségeit. A szerződő felek a költségtervet évente
felülvizsgálják és elvégzik a szükséges módosításokat. A felek által jóváhagyott
költségtervet az Alvállalkozó köteles betartani.
f.) Alvállalkozó feladata a tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés elvégzése,
bevallások és egyéb hatóságok felé előírt adatszolgáltatások elkészítése, elküldése,
továbbá a Közszolgáltató vállalkozó részére adatszolgáltatás azokban az ügyekben,
amelyekben a Közszolgáltató vállalkozó köteles ugyanezen feladatok végzésére,
nyilvántartására, ill. adatszolgáltatásra.
8. Az alvállalkozói díjat a felek az alábbi szempontok alapján határozzák meg:
8.1. Alvállalkozó által készített és Közszolgáltató vállalkozó részére átadott
költségtervben szereplő tételek képezik a költségelszámolás alapját – jelen
szerződés M.3. melléklete –. Közszolgáltató vállalkozó jelen okirat aláírásával
tudomásul vette Alvállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítése
körében felszámítandó költség nemeket és kötelezettséget vállal azok
megfizetésére. Alvállalkozó jogosult a feladat ellátásával kapcsolatos igazolt
költségeinek tételes elszámolására. Alvállalkozó köteles hitelt érdemlően,
bizonylatokkal igazolni áthárított költségeit.
8.2. Alvállalkozó jogosult jelen alvállalkozói szerződés tárgyát képező feladatai
ellátásával kapcsolatos költségeit Közszolgáltató vállalkozótól havonta benyújtott
számla alapján követelni, Közszolgáltató vállalkozó pedig köteles azokat a teljesítés
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igazolásától számított 10 napon belül megfizetni. A teljesítés igazolás kiadása a
számla beérkezésétől számított 5 nap.
8.3. Alvállalkozó jogosult felszámítani Közszolgáltató vállalkozó felé a
jogszabályváltozás folytán keletkezett többletköltségeit, továbbá az általa
fizetendő új vagy többlet díjakat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett jármű, gép, eszköz, berendezés általános, fentieken
kívüli költségein felül azok működtetése során felmerült rendkívüli költségeket
/fődarab csere, egyéb ehhez hasonló költségek/, vis maior folytán felmerülő
költségeket.
8.4. Abban is megállapodnak a Szerződő felek, hogy az egymás közötti
elszámolásuk határideje a hatályos ÁFA törvényben rögzített ÁFA fizetési
határidőknek megfelelő, a fizetési kötelezettségeik ezen határidőhöz igazodik.
8.5. Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó felé büntetőjogi felelősséget vállal az
általa szolgáltatott adatok pontosságáért, hitelességéért, az általa kiállított számlák,
vezetett nyilvántartások adatainak jogszerűségéért. Egyidejűleg az Alvállalkozó a
Közszolgáltató vállalkozó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásával kapcsolatos adatok szolgáltatásáért kötelezettséget vállal és
lehetőséget biztosít arra, hogy az adatok hitelességét a Közszolgáltató vállalkozó
bármikor, korlátozás nélkül ellenőrizze, továbbá betekintést enged a
Közszolgáltató vállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásával kapcsolatos nyilvántartásaiba.
9. Átadott eszközök és szelektív hulladék gyűjtése:
A Közszolgáltató által az Alvállalkozónak átadott eszközökkel, ill. a szelektív hulladék
gyűjtésével kapcsolatos feltételeket a szerződő felek külön megállapodásban
rögzítik.
10. További, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett
közszolgáltatás ellátásához Alvállalkozó jogosult további alvállalkozók, illetve
egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. Az Alvállalkozó által
bevont egyéb közreműködők teljesítéséért Alvállalkozó úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a
jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
12.1. A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
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d) a Felek közös megegyezésével.
12.2. A Közszolgáltató vállalkozó a jelen szerződést – a Ptk-ban meghatározott
felmondási okokon túlmenően – akkor mondhatja fel, ha az Alvállalkozó:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan
megsértette, vagy
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és
az OKTF által kiállított minősítő okirattal.
12.3. Alvállalkozó a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően jelen szerződést
akkor mondhatja fel, ha
a) A Közszolgáltató vállalkozó a meghatározott kötelezettségét - az Alvállalkozó
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel az Alvállalkozónak kárt okoz, vagy
akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az az Alvállalkozónak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.4. Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a felmondás előtt a
felmondásra jogosult köteles írásban, és részletesen tájékoztatni a szerződésszegő
felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt szerződésszerű intézkedés
módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. Amennyiben
a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a szerződést írásban felmondani. A felmondási idő 60 nap, amely az
írásbeli felmondás kézhezvételi napját követő napon kezdődik.
12.5. A jelen szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján az Alvállalkozó a
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és
nyilvántartásait a Közszolgáltató vállalkozónak átadja és a felek egymással teljes
körűen elszámolnak.
13. Egyéb rendelkezések
13.1.
A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése
során tudomásukra jutott információkat, adatokat üzleti titokként kötelesek
kezelni. Ennek megsértéséből adódóan a feleket kártérítési – súlyosabb esetben
büntetőjogi – felelősség terheli.
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13.2.
A Szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek
együttműködni, a szerződésszerű teljesítés érdekében minden szükséges
információt egymásnak haladéktalanul szolgáltatni. A Szerződő felek tudomásul
veszik, hogy a jelen szerződés módosítása szükségessé válhat részben a gyakorlati
végrehatása során kialakuló új körülmények, ill. jogszabályok változása miatt, ezért
fenntartják a jogot a szerződésmódosítás kezdeményezésére.
13.3.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatót az Alvállalkozó által
végzett alvállalkozási tevékenység ellenőrzésének joga megilleti, amelyet előzetes
bejelentés alapján bármikor gyakorolhat. Kapcsolattartóként a felek a
Közszolgáltató részéről Hamza Zoltán Gábor ügyvezetőt, az alvállalkozó részéről
Fekete József ügyvezetőt jelölik meg.
13.4.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló
2013. évi V. törvény, illetve a hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések irányadók.
13.5.
Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy
akaratukkal mindenben egyező, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 4
példányban írták alá. A feleket képviselők kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására
teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
Mellékletek:
M.1. Pénzkezelési szabályzat
M.2. A szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv (a szerződésben szereplő
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátásához
szükséges
állandó
költségekről)
Jóváhagyó határozatok:
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:
…………………………………………………………………
Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. Taggyűlése részéről:
…………………………………………………………………
Kelt: Gyomaendrőd, 2015. ……………………………….
…………………………………………
Hamza Zoltán
ügyvezető
Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

…………………………………………
Fekete József
ügyvezető
Gyomaközszolg
Kommunális Nonprofit
Közszolgáltató Kft.
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Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Közbeszerzési eljárásokhoz Bíráló Bizottságok létrehozása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2016 év elején több közbeszerzési
eljárást is szükséges elindítani, ezért szükséges az eljárásokban a bíráló bizottságokat
kijelölni. A bizottság tagjainak személyére vonatkozó javaslat az előterjesztésben
olvasható. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztett döntési javaslatot.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló „Személyszállítási szolgáltatások Gyomaendrődön”
tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint
határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön” tárgyú
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza
meg:
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a földgáz
beszerzés közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló
döntési javaslattal kapcsolatban.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló Földgáz beszerzés Gyomaendrődön 2016-2017.” tárgyú
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza
meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló „Szúnyoggyérítési feladatok 2016.” tárgyú közbeszerzési
eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: jelenleg beszerzési eljárás
alatt, sikeres eljárás esetén a nyertes ajánlattevő
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
működési hozzájárulása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2015.december 3-án a Körösvölgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa ülést tartott, melyen a Tanács a 2016 évi működési hozzájárulás összegét 15
Ft/fő/ évben határozta meg.
Ez 25 %-kal kevesebb, mint az előző évben. Így a 2016-ban fizetendő működési
hozzájárulás összege 209.250 Ft lesz.
A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja
alapján a tagok 2016. évi működési célú támogatásának 15,- Ft/ lakos
arányban történő meghatározását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvölgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
működéséhez szükséges, 2016. évben Gyomaendrődre jutó 209.250
Ft összegű működési célú hozzájárulását a 2016. évi költségvetésben
biztosítja, továbbá felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások hatásköri
szabályainak rendezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület az elmúlt
év decemberi ülésén döntött arról, hogy az államháztartás alrendszerén kívülre
nyújtott támogatások esetén az egységes elvek és gazdálkodási szabályok
érvényesítése érdekében a támogatói döntést magához vonja. A pályázatok és egyedi
támogatási kérelmek formai, tartalmi és szakmai szempontú bírálata az alapokról
szóló rendeletben megnevezett bizottság hatásköre marad.
A decemberben megkezdett jogalkotási folyamatot a pályázati kiírások előtt le kell
zárni az idegenforgalmi alapról szóló rendelet és az SZMSZ-nek az átruházott
hatásköröket tartalmazó mellékletének a módosításával.
Az előterjesztésben olvasható a rendelettervezet, a bizottság javasolja a
rendeletalkotást a beterjesztés szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. § (7) bekezdés 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."
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör 6. § (8) bekezdése, a 7. § (5), (6), (7), (8) bekezdése, a 8. § (2),
(3), (4) bekezdése és a 9. §-a.
(3) Hatályát veszti a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének a "2.
A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája" alcím:
a) "Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság" címének
1) pontja
b) "Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság címének" 7)
és 8) pontja
c) "Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság" címének 5) pontja
Gyomaendrőd, 2016. január
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. január hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. január 29.
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Dr. Uhrin Anna
jegyző
17. Napirendi pont
Szennyvízcsatlakozási pályázat 2. fordulója
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, egyszer már kiírták ezt a
pályázatot, melyre nagyon kevesen pályáztak. Akkor döntöttek a pályázat újbóli
kiírásáról, és hogy megemelik a pályázható összeget 100 ezer Ft-ra, és lehetőséget
biztosítanak arra, hogy az előzőekben nyertes pályázók erre a különbözetre szintén
pályázhassanak. A benyújtási határidő január 13. volt. A határnapig csak ugyanazok a
pályázatok kerültek benyújtásra, akik előtte is pályáztak, így összesen a két pályázati
kiírásra 600 ezer Ft értékű érvényes pályázat érkezett be, mely a rendelkezésre álló
2.334.000 Ft-nak 25,7 %-a.
A pénzügyi bizottság a pályázatok elfogadását javasolta, továbbá javasolta, hogy a
maradék összeget tegyék tartalékba, hogy a későbbiekben esetleg újra ki lehessen
írni a pályázatot.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő megkérdezte, hogy a szennyvíz bekötések
elkészülte után, kinek a feladata az utak helyreállítása.
Pardi László osztályvezető elmondta, amikor a lakos megkéri a szolgáltatói
hozzájárulást, akkor egy teljes körű árajánlatot kap, mely tartalmazza a
szennyvízcsatlakozó pont kiépítését és a kiegészítő munkákat is, tehát, ha szükséges,
akkor a csatlakozó utak helyreállítását. Ezt a vízmű két ütemben szokta elkészíteni. Az
első ütemben egy ideiglenes helyreállítást csinál, mely egy fóliabetonos helyreállítás,
és évente 1 alkalommal aszfaltoz, mikor ezeket a helyreállítási helyeket alvállalkozó
segítségével leaszfaltozzák.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő megkérdezte, hogy ugye nem a lakosság dolga ezt
helyreállítani.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, ha a lakos az Alföldvíznek kifizette a
bekötési díjat, akkor az tartalmazza az út helyreállítását is.
Hangya Lajosné helyi lakos megemlítette, hogy a VI. kerületi lakásokhoz, az ő
képviselősége idején még nem ment át a csatornázás, hisz a vasút köztük van, és
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ezen átvezetni nagyon költséges lett volna. Hiába is kérnék, tudja, hogy most is
nagyon költséges lenne. Ezt megoldják ott helyileg.
Van egy levezető rendszerük, mely a földekre vezeti a szennyvizet, de már kaptak
egyszer talajterhelési díjról fizetési felszólítást is. Ők ártatlanok ebben, hisz
önhibájukon kívül nem tudnak rácsatlakozni a rendszerre. Rászánnák magukat, ha
méltányos áron sikerülne ezt megoldani, de sajnos nem méltányos az ár. Komfortosak
a házak, de náluk nincs csatornázás. Nem tudja, hogy a környékükön lévő ipari
üzemeknél mi a helyzet. Náluk az út sincs rendben, mert nincs karbantartója. Nem
tudják, hogy kihez tartozik. Ez a senki földje. Vállalkozók járnak ott hatalmas autókkal,
szállítanak sódert, fát, homokot, ami persze nagyon jó, hisz van munkájuk az
embereknek, meg is tudnak velük egyezni, békétlenség nincs, de egyszer az az út
elromlik majd és attól félnek ők, az ott lakók, hogy sokba kerül ez majd nekik. Hét
család lakik ott, és van még két üres ház. A problémával véleménye szerint foglalkozni
kell. A közvilágítást nagyon köszönik, ezt neki a képviselősége idején sajnos nem
sikerült elintézni.
Béres János képviselő reagálva az elhangzottakra elmondta, hogy a VI. kerületnél a
vasút alatt biztosan nem lehet áthozni a szennyvizet, hisz az iszonyú költség lenne.
Megoldásként javasolta egy esetleges pályázati lehetőség esetén az ipari park fele
való elvitelét és ott bekötni, de oda is kellene átemelő szivattyú. Így lehetne
rácsatlakoztatni az ott lévő cégeket is, hisz nekik sincs külön szennyvízrendszerük.
Annak a körzetnek a másik része a Bánomkert a vasút másik oldalán, ott ugyan van
szennyvízvezeték, csak oda is átemelő kellene, tehát arra is pályázat esetén van
lehetőség, az Önkormányzat saját erőből azt nem tudja megvalósítani.
Betkó József bizottság elnök kiegészítésként annyit mondott, hogy talajterhelési díjat
azon a részen nem kell fizetni, ahol nincs rákötési lehetőség. Ettől tehát nem kell
félniük az ott lakóknak.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban. Kiegészítésként ismertette a Pénzügyi bizottság ülésen
elhangzottakat, mely szerint a maradék 1.734.000 Ft-ot vigyék át a 2016-os évre,
tegyék félre a költségvetésbe, és a rendelet elfogadása után írják ki újra a pályázatot,
hátha lesz még valaki, aki szeretne pályázni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2015/2
pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok közül:
1) Tímár Sándorné Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. szám alatti
ingatlana
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 többlet
támogatás elnyerésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a pályázókat 40.000 Ft összegű támogatásban
részesíti.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2.334.000 Ft összeget maradványként beépíti a 2016-os költségvetési
rendeletbe a lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat forrásaként.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Olajosok útja közterület elnevezési javaslat
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát, az Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendet.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrődi polgárok
cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy lakcímet létesítsenek egy olyan
ingatlanra, amely jelenleg nem szerepel a központi címregiszterben. A
Kormányablakok csak olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási
hely létesítését, amelyik cím megtalálható a KCR-ben.
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A címmel nem rendelkező ingatlan külterületen található, de nem minősül tanyának,
mivel az úgynevezett Olajosok útja mellett található. Az Olajosok útja pedig egy olyan
közforgalmú közterület, amely ténylegesen gyűjtő útként funkcionál és onnan
közvetlenül elérhető több olyan ingatlan, amelynek a rendelet szerint címmel kell
rendelkeznie.
Az előterjesztésből elolvashatták, hogy milyen feltételei vannak ennek.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Toldi Balázs polgármester további kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd külterület 02832 helyrajzi számú, kivett töltés
művelési ágú és a külterület 02781 helyrajzi számú, kivett töltés
művelési ágú, természetben szilárd burkolatú közforgalmú út
közterületnek 2016. február 1-jétől az Olajosok útja nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a 2. döntési javaslatról is.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
megbízza
Ügyrendi,

Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi
és
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Esélyegyenlőségi Bizottságát, hogy végezze el a közterületek
elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a központi címnyilvántartásról
szóló jogszabályokkal való harmonizáció megteremtése érdekében.
A felülvizsgált rendelet-tervezetet a Bizottság terjessze be a márciusi
Képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
19. Napirendi pont
Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Lehóczkiné Timár Irén,
alpolgármester beadvánnyal fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez. Ezen beadványában Alpolgármester Asszony nyilatkozik, hogy
2016. január 1. napjától a részére megállapított tiszteletdíjából 44.715 Ft/hó összegről
lemond.
A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és
(3) bekezdése lehetővé teszi.
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és annak a határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester személyes érintettség miatt kérte a
döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket döntsenek Alpolgármester asszony
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangú,12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert kizárja a „Lemondás
alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről” tárgyú előterjesztés
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy most szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal- Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester nem
szavazott- az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának egy részéről való írásbeli lemondását.
2016. január 1. napjától az általa felvenni kívánt tiszteletdíj összege
bruttó 138 515 Ft/hó és 27 485 Ft/hó költségtérítés.
A lemondott összeg (44 715 Ft/hó, azaz: negyvennégyezerhétszáztizenöt forint) kerüljön be a költségvetési rendelet működési
céltartaléka közé.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap "A magyar kultúráért és oktatásért" c.
pályázati felhívásra
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Kürtiné Erdősi Klára osztályvezető- helyettest a
napirendi pont ismertetésére.
Kürtiné Erdősi Klára osztályvezető- helyettes elmondta, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. 2016. évi „Egyéb támogatások" előirányzat terhére, meghirdette „A magyar
kultúráért és oktatásért" című pályázati felhívását, melynek keretein belül a
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának,
Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és hagyományőrző
programoknak megtartása céljából hirdette meg a pályázatot.
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Alapvetően két pályázati célra lehet pályázni: a magyar közösség céljait szolgáló
kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása, illetve a magyar közösség
céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása.
Támogatható kiadások a programok lebonyolításának költségei. Az igényelhető
támogatás mértéke: 600 000 Ft – 3 000 000 Ft közötti, a megvalósítási időszak: 2016.
január 1. – 2016. december 31. A benyújtási határidő: 2016. február 5.
Jelen kiíráshoz kapcsolódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetközi
Halfőző Verseny keretein belül illetve annak kísérőrendezvényeként pályázhatna a
„Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei Néptánc és Népzenei találkozó c.
program megrendezésére, mely során a művészeti csoportok fellépésére, valamint
határon túli magyar, hagyományos kézműves termékeket előállító családi
vállalkozások bemutatkozására kerülne sor. A megvalósítandó projekt keretében
Vrutky, Nagyenyed és Bihardiószeg népművészeti csoportjai kapnának meghívást a
népművészeti találkozóra, emellett minden településről 10-10 fő határon túli
kézművest kérnének fel a fesztiválon való részvételre, illetve bemutatkozásra.
A rendezvény tervezett időpontja: 2016. augusztus 12. – 2016. augusztus 14.
A program összköltsége: 3 000 000 Ft
A támogatási intenzitás 100%, önerő biztosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata
részéről nem szükséges.
A projekt során fenntartási kötelezettség nem terheli a pályázót.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb
támogatások" terhére kiírt „A magyar kultúráért és oktatásért" c.
pályázati felhívásra a 2016. augusztus 12-14. között megrendezendő
„Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei Néptánc és Népzenei
találkozó megvalósítása céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
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Határidő: 2016. február 5.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

21. Napirendi pont
Kötelező betelepítési kvótarendszerrel szembeni kiállás
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester asszony elmondta, hogy Dankó Béla
Országgyűlési Képviselő Úr kérelemmel fordult a T. Képviselő-testület felé, és kérte a
képviselő-testület támogatását a betelepítési kvótával szembeni kiállásban.
Alpolgármester asszony javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta
jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza
meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési
kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Határidő: azonnal
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Bejelentések
Béres János képviselő jelezte, hogy a Petőfi úton átvágták az utat az ősz folyamán
egy szennyvízbekötés miatt, és ott azóta is csak sóder van. Kérte, hogy jelezzék ezt a
vízmű fele.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egy meghívót tolmácsolt a tévénézőknek, a
meghívottaknak és jelenlévőknek is. Január 29-én, pénteken 17 órától dr. Pikó Béla
fotókiállítása nyílik meg a Szent Antal Népházban. Szeretettel várnak mindenkit.
Gózan Sándor képviselő pozitívumként említette, hogy ilyen gyors intézkedés régen
zajlott le, mint a közúti táblákkal kapcsolatos kiegészítő illetve újak kihelyezése.
Pozitív visszajelzéseket hall a városban. Szakszerűen lettek ezek kihelyezve, ezúton
kívánta Betkó József bizottsági elnök úrnak és Pardi László osztályvezetőnek a további
hasonló együttműködést.
Poharelec László képviselő felvetette, hogy az Ifjúsági lakótelepen, a garázssor előtt
már évek óta csak a beton van.
Betkó József bizottsági elnök a horgászat iránt érdeklődnek mondta el, hogy mint
ismeretes a Körösi Halász Szövetkezet bérleti jogviszonya 2015. december 31-én
lejárt a Körösök vízrendszerére. A halászati jog bérbeadását a Magyar Állam nem
hirdette meg ismét, hanem a hatályos jogszabállyal élve miniszter úr a kijelölés
jogával élt.
A halászati jog gyakorlására a Körös Vidéki Horgászegyesületek szövetségét jelölte ki.
A szövetség vezetése most fogja tárgyalni 16,30 kor a terület felosztását illetve a
területi jegyek árait. Annyit tudni lehet, hogy az átadott 6 önkormányzati holtágra és
a Vajda tóra a jóváhagyandó előterjesztés szerint a teljes éves területi engedély ára
20.000 Ft lesz, a kedvezményezett területi engedély ára pedig 10.000 Ft. A felnőtt
teljes áru napijegy 2500 Ft, mely a szövetség minden vizére érvényes. Az ülés után
bővebb információ birtokában további tájékoztatást fognak majd adni.
Vaszkó Katalin helyi lakos nagyon megköszönte többek nevében a játszótéri
világítást. A szép hóesésben a szülők boldogan szánkóztak a szánkódombon a
gyermekeikkel. Kéri a szülőket, ha beköszönt a tavasz, akkor a szotyolát, tökmagot és
a csikkeket ne dobálják el a padok körül. Véleménye szerint ez az egész városra
jellemző, hogy a csikket és a kutyapiszkot nem szedik össze maguk után az emberek.
Ő ezt büntetné. Mikor a pici gyermekkel kijön az anyuka a bölcsődéből, és belelépnek
a piszokba, nagyon visszataszító.
Megjegyezte még, ha ilyen szépen kialakul minden, mint az elmúlt évben (focipályára
háló, világítás), akkor hálásak lesznek.
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