GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
8/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. március 31-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, 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. Lemák György igazgató főorvos,
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető, Pál Jánosné a Család-és
Gyermekvédelmi Központ vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Fekete József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Kirsztián a Liget Fürdő Kft. Ügyvezetője,
Varjú Róbert a Közmunka iroda vezetője,
Hajdú László a Komédiás Kör vezetője,

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária, Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama:

13:58-16:36

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Smíri Sándort a Járási Hivatal hivatalvezető
helyettesét, és minden megjelentet a Képviselő-testület mai nap 14 órára összehívott
ülésén.
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Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Papp István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Ágostonné Farkas Mária és Vasas György Péter
képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Vasas
György Péter képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően beszámolt a február havi szabadságának
alakulásáról. Február 26. és 29. napján volt szabadságon.
Kérte, hogy a képviselő-testület zárja ki a beszámoló elfogadásának
döntéshozatalából.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a szabadság
alakulásáról szóló beszámolóról, miszerint tudomásul veszik, hogy 2016. február 26tól 29-ig összesen 2 munkanap szabadságot töltött le.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
316

A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2016. február 26-tól
29-ig összesen 2 munkanap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött
meghívóhoz képest az alábbi három napirend felvételét javasolta:
36. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása –
hiánypótló végzés alapján
37. Muzeális intézmények szakmai támogatása című pályázati felhívás
38. Együttműködési megállapodás a Templárius Alapítvánnyal
Módosulások miatt újólag kerültek kiküldésre a meghívó szerinti 5. és 12. napirendi
pontok előterjesztései, valamint a zárt ülésen tárgyalandó napirend, mely a társasági
szerződésekkel került kiegészítésre. Továbbá egy kiegészítő melléklet került
kiküldésre a meghívó szerinti 15. napirendi ponthoz.
Megkérdezte van-e esetleg kérés, más javaslat a napirendeket illetően.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy az általa elmondottak figyelembe
vételével határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok megbízása
3. Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr
Egyesülettel
4. A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
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5. Tájékoztató a XVIII. Sajt-és Túrófesztivál programjáról
6. Beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi
tevékenységéről
7. 'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat
megszervezése
8. Diákszínjátszó fesztivál támogatása
9. Pedagógiai szakszolgálat részére helyiség biztosítása
10. Beszámoló a Start Szociális Szövetkezet működéséről
11. 2016-2017. évi közmunkaprogram ismertetése
12. 2016. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok
elbírálása
13. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
14. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi beszámolója, és
2016. évi üzleti terve
15. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016.
évi üzleti terve
16. A Gyomaközszolg Ipari Park Kft. 2015. évi beszámolója, és a
2016. évi üzleti terve
17. Gyomaközszolg transzferárak jóváhagyása
18. A Zöldpark Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi
üzleti terve
19. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015. évi
beszámolója, és a 2016. évi üzleti terve
20. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. rövid távú fejlesztési
elképzelései
21. Javadalmazási szabályzatok felülvizsgálata
22. Beszámoló a 2015. évi Közbeszerzési Tervről, a 2015. évi
Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítása, valamint a 2016. évi
Közbeszerzési Terv
23. Közbeszerzési szabályzat
24. Bíráló Bizottság létrehozása-orvosi ügyelet
25. Körös-szögi Kistérség - Társulási megállapodás módosítása
(2016.01.27.)
26. TOP-1.2.1 Turisztikai pályázat
27. 2016. évi útkarbantartás
28. Nagylaposi játszótér eszközeinek bővítése
29. 2016. évi vízterhelési díjak tudomásul vétele
30. Lakossági szennyvíz csatlakozási pályázat
31. Beszámoló a települési szilárd és folyékony hulladék
gyűjtéséről
32. Üdülő ingatlanok szemétszállítása
33. Gyepmesteri telep felújítása
34. Gutenberg utcai ingatlan értékesítése
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35. Giricz Máté kérelme
36. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítása – hiánypótló végzés alapján
37. Muzeális intézmények szakmai támogatása című pályázati
felhívás
38. Együttműködési megállapodás a Templárius Alapítvánnyal
39. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi
pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
40. Gazdasági társaságok átszervezése
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a képviselő-testület
döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsájtotta a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
395/2015.(VII.30.);
396/2015.(VII.30.);
426/2015.(VIII.27.);
455/2015.(IX.24.); 488/2015.(X.6.); 537/2015.(X.29.); 541/2015.(X.29.);
542/2015.(X.29.); 554/2015.(XII.3.); 563/2015.(XII.3.); 564/2015.(XII.3.);
567/2015.(XII.3.); 568/2015.(XII.3.); 569/2015.(XII.3.); 588/2015.(XII.3.);
598/2015.(XII.3.);
608/2015.(XII.3.);
633/2015.(XII.17.);
637/2015.(XII.17.); 27/2016.(I.28.); 62/2016.(I.28.); 68/2016.(II.11);
104/2016.(II.25.); 118/2016.(II.25.); 121/2016.(II.25.);
Kt. sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2015. január 1-jétől működik a
központi címregiszter, mely létrehozásának az volt a célja, hogy a jelenleg különböző
nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egy etalonnyilvántartásban egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek és
pontosabbak legyenek, és főleg, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő
címadatok megegyezzenek. Mivel a tárgyban nevezett helyi rendelet nem harmonizál
a megalkotását követően kihirdetett magasabb szintű jogforrásokkal, ezért azt
módosítani kell.
A rendelet-tervezetet a bizottság megtárgyalta és annak megalkotását javasolja a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel 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 szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"[1. §] (3) Közterület élő személyről nem nevezhető el."
2. § Az Ör. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"[3. §] (3a) A (3) bekezdésben foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért
felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást lehet előterjeszteni."
3. § Az Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
"4/A. § (1) A magánút, a tulajdonosa kérelmére elnevezhető.
(2) A magánút elnevezési eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy annak megindítását kizárólag a tulajdonosa vagy annak
egyetértésével a címképzésért felelős szerv kezdeményezheti."
4. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"[5. §] (2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezésével, karbantartásával és pótlásával
kapcsolatos feladatokat az önkormányzat útkezelő szervezete látja el."
5. § (1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"6. § (1) A névvel ellátott közterületekről megközelíthető - a címkezelést szabályozó
jogszabályban foglalt eljárásban címmel ellátott - ingatlanokat a közterületről jól
látható táblán feltüntetett jelzéssel (a továbbiakban: házszámmal) kell ellátni.
(2) A házszámozást:
a) A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a
településközponthoz, vagy azon végéből, mely a település körüli úthálózat
legfontosabb részéhez csatlakozik.
b) A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy
mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe
véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Zsákutcák esetén a házszámozást az
úthálózati csatlakozásnál kell kezdeni.
c) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a
közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig.
d) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal
oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Azoknál az utcáknál ahol a címképzésről
szóló jogszabály szerint csak az egyik oldalon képezhető cím, ott a számozás
folyamatosan emelkedik. Ha utólag másik oldalon is szükségessé válik a címképzés,
akkor az e) pont szabályait kell alkalmazni.
e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben
az óramutató járásával ellentétes irányban történik, ahol a számsor a
településközpont felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér
véget.
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f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg.
Az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének
irányában kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig,
közvetlenül a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli
házszámnak előrébb kell állnia, mint ugyanannak a házszámnak a betűvel ellátott
alakja.
g) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják
kötőjeles alakot felvéve.
h) A lakótelepi és lakóparki épületek címkezelését az épületjel és a lépcsőházjel
címelemek megfelelő alkalmazásával a címképzési és címkezelési eljárást szabályozó
jogszabályban foglaltak szerint kell végrehajtani.
i) Ha a címkeletkeztetést olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely
közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik, és a házszámozás az érintett
közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával
kell az új házszámot képezni."
6. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"7. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan
utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az
ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és
pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni."
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. március
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. április hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. április 1.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
2.Napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagok,
felügyelő bizottsági tagok megbízása
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Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a kuratórium hét tagjának,
illetve a háromtagú Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2016. április 30. napján
lejár. Dr. Frankó Károly a kuratórium elnöke felkereste a tagokat, akik az elkövetkező
öt évre továbbra is vállalják a kuratórium tagságot.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Nagyné Perjési Anikó képviselő személyes érintettsége miatt kérte az 1. döntési
javaslat esetében a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester a kérésre figyelemmel kérte a képviselőket döntsenek a
képviselő asszony kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja
Nagyné Perjési Anikó képviselőt a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma tagjainak megválasztásáról
szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az 1. döntési javaslatot, mely a kuratóriumi
tagok megválasztásáról szól.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Nagyné Perjési Anikó képviselő
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május
1. napjától 2021. április 30. napjáig a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tagjává választja:
Megyeriné Csapó Ildikó - 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 1/1.
Dr. Perneczky László Árpád - 1125 Budapest, Kútvölgyi út 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén - 5500 Gyomaendrőd, Áchim
András u. 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó - 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 23.
Diószegi Gyula Antalné - 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky út 89.
Fülöp Imréné 5502 - Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2. ajtó
Dobó Sándorné - 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 21.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
kuratórium titkárának javasolja Megyeriné Csapó Ildikót megválasztani.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
alapító a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratórium titkárának megválasztja Megyeriné Csapó Ildikó 5500
Gyomaendrőd, Áchim A. u. 1/1 sz. alatti lakost 5 évre 2016. május 1.
napjától- 2021. április 30. napjáig.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, melyben a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
felügyelő bizottság tagjainak megválasztását javasolja.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május
1. napjától 2021. április 30. napjáig a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért felügyelő bizottságának tagjává választja:
Molnárné Vajó Katalin - 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u. 1/1.
Dr. Komlovszky Zita - 5553 Kondoros, Szabadság út 4.
Ugrainé Gróf Éva - 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi Ferenc út 24.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a testület a február 11-i ülésén a
költségvetésben különített el forrást a közbiztonsági térfigyelő rendszer
kivitelezésére, míg a 25-ei ülésén döntött a megfigyelési pontok kijelöléséről és a
tárgykört szabályozó rendelet megalkotásáról. A
rendszer kivitelezését
önkormányzatunk saját beruházásban végzi a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
szakmai partnerségével. A kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre
feljogosított szerve részére biztosított csak. Tekintve, hogy a polgárőrség a helyi
közrend és közbiztonság megteremtésében és fenntartásában egyébként is segíti a
rendőrséget és az önkormányzatot, indokolt, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése
kapcsán együttműködési megállapodásban rögzítsük annak kereteit.
Az együttműködési megállapodás tervezet a döntési javaslatban olvasható, melyet a
Városfenntartó és az Ügyrendi bizottság is támogatott.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
fogadják el az együttműködési megállapodást.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi közrend és
közbiztonság
megerősítését
célzó
kapcsolat
továbbfejlesztés
érdekében
együttműködési megállapodást köt a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az alábbi együttműködési
megállapodás megkötésére:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Cím: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04, Képviseli: Toldi Balázs
polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor
2/1., Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.061/2001/8., Képviseli: Baráth Zsolt elnök.) a
továbbiakban: Egyesület között az alulírott helyen és időben.
A Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület az együttműködési megállapodás aláírásával
egyidejűleg kijelenti, hogy a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően együttműködési
megállapodást kötött a Szarvasi Rendőr Kapitánysággal és tagja az Országos Polgárőr
Szövetségnek.
A Gyomaendrőd Város közigazgatási területén folyó polgárőr tevékenység
támogatására az Önkormányzat és az Egyesület, mint együttműködő felek (a
továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok
elismerésével, kötelezettségek vállalásával.
1. Az együttműködés célja
Az Egyesület fokozottabb bevonása a város közterületi rendjének fenntartására
irányuló közterületi munkába. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a
bűnmegelőzési,
baleset-megelőzési,
vagyonvédelmi,
kábítószer-megelőzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokra.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának
javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése.
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2. A megállapodás jogi alapja
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény
3. Az együttműködés alapelvei
3.1. Az együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az
Egyesület tevékenységének összehangolása, a város közbiztonságának javítása és a
bűnüldözés elősegítése.
3.2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével
és tiszteletben tartásával működnek együtt.
3.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi
jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi
tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
3.4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család,
a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a
vagyonvédelem terén, a természet károsítás terén, valamint a kábítószer fogyasztása
elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.
4. A Felek által vállalt kötelezettségek
4.1. Az Önkormányzat vállalja:
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület
vezetését, hogy tevékenységükről évente egyszer tájékoztassa az Önkormányzatot.
b) Az Önkormányzat, általa biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 2 héttel
korábban értesíti az Egyesület vezetőségét.
c) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen az együttműködési megállapodás 3.4.
pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól,
észrevételeiről tájékoztatja az Egyesületet.
d) Az önkormányzat a hagyományos és internetes sajtóterméke útján népszerűsíti az
Egyesület tevékenységét, a helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében
megvalósított eredményeit.
e)
Az Önkormányzat célhoz kötött támogatási forrást biztosít az Egyesület
működéséhez, amelyet az Egyesület az évente meghirdetésre kerülő pályázati eljárás
keretében egyedi kérelem alapján igényelhet.
f) Az Egyesület tagja az Önkormányzat közterület felügyelőjével együttműködve
közreműködhet a közterületi térfigyelő kamera által továbbított képek
megfigyelésében.
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A közreműködés kizárólag az indokolt mértékű és időtartamú megfigyelésre
terjedhet ki, a kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre feljogosított
szerve részére biztosított.
4.2. Az Egyesület vállalja:
a)
Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt
figyelmet: a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
 a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett
bűncselekmények
megelőzésére,
figyelő-jelző
szolgálat
ellátására,
 a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a
gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek
megelőzésére,
 különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek
zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a portásokkal való
folyamatos kapcsolattartásra,
b) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek
információkat, adatokat ne szerezhessenek.
c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt városi
rendezvényeken, melyekről legalább 2 héttel korábban hivatalosan tudomást szerez.
d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel
kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár
lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermekés fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
e) Az Egyesület tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-lerakóhelyek
földrajzi helyéről.
f) Az Egyesület az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a tevékenység
felfüggesztésére, elszállítására, valamint szabálysértési eljárást kezdeményez ellenük.
g) Az Egyesület szakmai partnerséget és, erre megfelelő képesítéssel rendelkező
tagjai útján, térítésmentes kivitelezési feladatok vállal az Önkormányzat közterületi
térfigyelő kamerarendszerének megvalósításában és karbantartásában.
h) Tevékenységéről tájékoztatja évente az Önkormányzatot.
i) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak
szerint elszámol.
j) Az Egyesület megerősíti, hogy feladatait a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége és
a Szarvasi Rendőrkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint
végzi.
5. Az Egyesület nem vállalja
5.1 Tárgyak, javak őrzését,
5.2 Felelősséget rendezvények idején mások tulajdonában lévő eszközökért,
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5.3 A rendezvények során a meghívott (sztár)vendégek, vagy más magánszemély
személyi védelmét.
6. A megállapodás egyéb elemei
6.1 Az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről:
Név: Toldi Balázs polgármester
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66-581-236
E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
Az Egyesület részéről:
Név: Baráth Zsolt elnök
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
Telefon: +36-70-635-4676
E-mail: barath.zsolt86@gmail.com
6.2 A Felek évente egy alkalommal áttekintik az együttműködési megállapodás
megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges
intézkedéseket.
6.3 Ez az együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és
határozatlan időre szól.
6.4 Az együttműködési megállapodást bármelyik fél egy hónapos határidővel
bármikor, a másik Félhez intézett irattal egyoldalúan felmondhatja.
6.5 Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha az Egyesület és a Szarvasi
Rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodás hatályát veszíti, továbbá
abban az esetben is, ha az Egyesület kiválik az Országos Polgárőr Szövetség tagjai
közül.
6.6 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
Ez a megállapodás 5 oldalon, 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyet a Felek a megállapodás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2016. április
Önkormányzat részéről

Egyesület részéről

Polgármester

Elnök
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Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző
4.Napirendi pont
A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője, Benéné
Szerető Hajnalka elkészítette az intézmény 2016. évi munkatervét, mely az
előterjesztés mellékletét képezi. Részletesen tartalmazza a stratégiai célokat, szakmai
programokat ezen belül a művészeti területeket, közösségi programokat,
nagyrendezvényeket, ünnepeket, majd a szakmai szolgáltatásokat, térségi szerepkör,
partnerség, szervezetfejlesztés, kommunikáció, marketing területeket.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a munkaterv elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, kiegészítés hiányában felkérte a képviselőket a
munkaterv jóváhagyására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évre szóló
munkatervét.
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Tájékoztató a XVIII. Sajt- és Túrófesztivál programjáról
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
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Toldi Balázs polgármester elmondta, a végleges program tervezet a döntési
javaslatban olvasható.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel esetleg más javaslat.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a programtervezetről szóló
tájékoztató tudomásul vételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete tudomásul veszi a XVIII.
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programtervezetéről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Beszámoló a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az intézménynek minden évben
a márciusi testületi ülésre el kell készíteni a beszámolóját. Az intézmény élén történt
személyi változás miatt a beszámolót a Közös Önkormányzat Hivatal ügyintézője
készítette el a 2015. évben lekönyvelt-, és a rendelkezésre álló intézményi adatok
alapján. A beszámoló szempontjait a képviselő-testület határozta meg. A beszámoló
nem tartalmazza a fenntartó által meghatározott szempontrendszer 7. és 8. pontjait.
A 7. pont a személyi változások miatt maradt ki, míg a 8. pontban a tervekről
nemrégiben olvashattunk az új igazgató úr pályázatában leírt vezetői program
kapcsán.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, kiegészíteni való.
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Véháné Szedlák Ildikó képviselő kérte, hogy az endrődi településrészen
gondoskodjanak az ottani háziorvosok helyettesítéséről, ha valami ok miatt a két
orvos közül valamelyik nem rendel. Egy orvos ugyanis nagyon kevés, hogy ő
rendeljen és helyettesítse is a másik háziorvost.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a tervezett szabadság ideje alatt a
háziorvos köteles gondoskodni a helyettesítéséről. Ez általában meg is szokott
történni. Az viszont lehet, hogy nem ott helyben, hanem a helyettesítő orvos a saját
rendelőjében, és éppen a gyomai városrészen látja el a helyettesítést.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő jelezte, hogy általában elmarad, hogy kiírják, ki a
helyettesítő orvos.
Toldi Balázs polgármester kérte igazgató urat, hogy ezt a problémát jelezze az
érintett háziorvosok felé.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat megszervezése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a testület az elmúlt év
augusztusában döntést hozott arról, hogy felkarolja a Bethlen Nyugdíjasok Közössége
és a Bethlen Alapítvány azon kezdeményezését, hogy 2017-ben méltó módon
kerüljön megünneplésre Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója.
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Erre eszmei időpont lehetne a 2017. október 8., amikor 300 évvel ezelőtt Gyoma
újratelepült a török hódoltság idejében bekövetkezett pusztulást és elnéptelenedést
követően.
Az évfordulóra a két szervezet Gyoma történetét feldolgozó könyv kiadását tervezi,
továbbá javasolják köztéri műalkotás elhelyezését a Wodiáner Albert téren lévő
emlékmű helyére, és 2017-ben egy évfordulós rendezvénysorozat megszervezését
ajánlják a város vezetésének.
A véleményező bizottságot tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési
javaslatban foglalt feladatok elhatározását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a kezdeményező Bethlen Nyugdíjasok Közössége
és a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági OktatásiKépzési Alapítvány, továbbá más együttműködő szervezet
bevonásával 2017-ben méltó módon kíván megemlékezni Gyoma
újratelepítésének 300. évfordulójáról. Ennek érdekében:
1. Elhatározza egy évfordulós eseményt megörökítő köztéri műalkotás
elhelyezését a jelenlegi Wodiáner Albert téren.
2. Elrendeli a tér rehabilitációjával kapcsolatos elvi előkészítő munkák
lefolytatását, amelynek keretében tisztázni kell a jelenlegi emlékmű
sorsát is.
3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az évfordulós események
előkészítésére hivatott szervező bizottság létrehozására.
4. A 2017. évi civil támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az
ösztönözze az évfordulós eseményekben részt vállalók aktivitását.
5. Elrendeli az évfordulós események kiadási előirányzatának
megtervezését a 2017. költségvetési évre, illetve az önkormányzati
önerőt csökkentő forrás lehetőségek felkutatását.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8.Napirendi pont
Diákszínjátszó fesztivál támogatása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Hajdú László a Kulturális
Egyesület Komédiás Kör elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben
a Komédiás Kör 2016. április 15-én és 16-án 11. alkalommal megrendezésre kerülő
Országos Diákszínjátszó Fesztivál eseményhez kéri az Önkormányzat anyagi
támogatását. A fesztiválon 102 színjátékos vesz részt aktívan.
A kérelmet az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság
150.000 Ft összegben javasolja támogatni a Diákszínjátszó Fesztivál megrendezését a
Kállai Ferenc hagyaték terhére.
Toldi Balázs polgármester egyetértett a bizottságok javaslatával, felkérte a
képviselőket támogassák a fesztivál megrendezését 150.000 Ft összegben.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális
Egyesület Komédiás Kör támogatási kérelmét a 11. Országos
Diákszínjátszó Fesztivál megrendezéséhez 150.000,-Ft azaz Egyszáz
ötvenezer Forint összegben támogatja a Kállai adomány terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
Támogatási Szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Pedagógiai szakszolgálat részére helyiség biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a januári ülésén hozott
határozatában támogatta a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézmény helyiségigényére vonatkozó kérelmét és ingyenesen rendelkezésére
bocsátotta a Mirhóháti utca 11. szám alatti épület földszintjét valamint vállalta az
átalakítás költségeit.
Az átalakítási beruházás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kivitelezésében elkészült és az
épület használatra átadható. Az épület üzemeltetését továbbra is az
Önkormányzatnak kell ellátnia, így az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült
költségeket is az önkormányzatnak kell finanszíroznia. A használati szerződést
a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Békéscsabai Tankerületével szükséges megkötni.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének
további működéséhez határozatlan időre ingyenesen használatba
adja a KLIK Békéscsabai Tankerületének (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő
utca 3.) az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 11. szám alatti 267
hrsz-ú ingatlan 129,18 m2 alapterületű földszinti épületrészét,
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továbbá dönt arról, hogy továbbra is működtetni kívánják a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének
Gyomaendrődi telephelyét.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2016. évi munkaterve
alapján tárgyalja Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2015. évi működéséről
szóló beszámolót. Ugor Emese a szövetkezet elnöke ennek megfelelően elkészítette a
beszámolót, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A beszámolót a Városfenntartó és a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és mindkét
bizottság javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
2016-2017. évi közmunkaprogram ismertetése
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2016-2017. évben 9 mintaprogram került
elfogadásra. A mezőgazdaság, belvíz, földút, illegális szemétlerakó, helyi sajátosság,
közút, bio-és megújuló energia felhasználás mintaprogramok 2016. március 2-án
indultak és 2017. február 28-ig tartanak. Az útőr program 2016. március 1-től 2016.
november 30-ig tart. A startplusz pedig 2016. március 1-től 2016. március 31. közötti
időszakra vonatkozik.
A mintaprogramok mellett a 2015. november 01.-én kezdődött hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programok 2016. február 29.-ével meghosszabbításra kerültek, a
programokban résztvevők pedig, 2016. március 01. és 2016. június 29.-e között
különböző tanfolyamokon, képzéseken vesznek részt.
A Belügyminisztérium által támogatott 2016.-2017. évi kistérségi (járási) startmunka
mintaprogramokban szereplő összes létszám: 301 fő, a hozzá tartozó bérköltség
összesen 325 286 222 Ft, valamint a közvetlen költség 71 770 060 Ft.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket vegyék
közmunkaprogramról szóló tájékoztatót.

tudomásul

a

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi a 2016-2017. évi közmunkaprogramról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
2016. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester elmondta, az adott támogatást szolgáló alapot tárgyaló
bizottságok elnökei fogják ismertetni a bizottság pályázati összeg felosztására
vonatkozó javaslatát.
Elsőként felkérte Betkó József bizottság elnököt, hogy a Környezetvédelmi Alap
javasolt felosztását ismertesse.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Környezetvédelmi Alap pályázható
összege az idén is 3.600.000,-Ft volt.
A bizottság a pályázati összeg felosztását a 7 érvényesnek minősített szervezet
pályázata között javasolja az alábbiak szerint:
Bónom-zug Vizéért Egyesület 800.000,-Ft, Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület 400.000,-Ft; Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
450.000,-Ft; Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület 400.000,-Ft; Templomzugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 550.000,-Ft; Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület 500.000,-Ft, Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
500.000,-Ft.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Civil alap felosztására vonatkozó bizottsági javaslatot.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Civil alapban háromféle
támogatás odaítélésére tett javaslatot a bizottság.
A civil alap A) komponense meghívásos jellegű, melyre mind a 7 meghívott civil
szervezet benyújtotta pályázatát határidőre. A kiosztható támogatás 2.000.000,-Ft.
A bizottság a Kulturális Egyesület, Komédiás Kör 100.000,-F; Kulturális Egyesület
Színfolt Mazsorett Csoport 350.000,-Ft; Suttyomba a Viharsarok Népi
Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány 200.000,-Ft; Hallható Hang
Alapítvány 250.000,-Ft; Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 600.000,-Ft; OMart
Kulturális Műhely Egyesület 200.000,-Ft; Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány 300.000,-Ft támogatás megítélését javasolja.
A kötött felhasználásra vonatkozóan a bizottság javasolja az alábbi támogatás
megállapítását:
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400.000,-Ft; Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület 500.000,-Ft és a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
1.540.000,-Ft.
A Civil Alap B) komponensére a Képviselő-testület 550.000,-Ft értékű intézményi
szolgáltatást természetbeni juttatásként biztosíthat a Kállai Ferenc Kulturális Központ
és a Szent Antal Népház teremhasználatára.
A bizottság javaslata: Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 37.380,-Ft; Kner Tánc Sport
Egyesület 37.380,-Ft; Rumba Táncsport Egyesület 149.510,-Ft; Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány 149.510,-Ft; Nyugdíjas Gyomai Nőklub 37.380,-Ft; Endrődi
Gazdakör 32.250,-Ft értékben terembérleti használati díjként nyújtana támogatást a
képviselő-testület.
Megjegyezte, hogy két olyan szervezet is nyújtott be támogatási kérelmet, melyek
nem bejegyzett szervezetek, így mivel nem civil szervezetekről van szó, a Képviselőtestületnek nincs arra lehetősége, hogy költségvetési támogatásban részesítse ezeket
a szervezeteket ilyen formában.
Ezek alapján a Bizottság megfontolásra ajánlotta, hogy az Őszidő Nyugdíjas Klub
támogatási igényét építsék be a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör támogatási igényébe, a
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Gyomaendrődi Barátság Nyugdíjas Klub támogatási igényét pedig az Endrődi
Gazdakör támogatási igényébe.
Dr. Uhrin Anna jegyző megjegyezte, bár ezeket a szervezeteket más szervezetekben
támogathatják, de a hivatal azt a javaslatot tette, hogy ezen két szervezet esetében az
intézményen keresztüli támogatásra legyen lehetőség, ami azt jelenti, hogy az
intézmény szervezeti és működési szabályzatán keresztül vagy abban meghatározott
feltételek szerint lehet ezen civil szervezetnek nem minősülő szervezeteknek is
támogatás nyújtani. A 7. döntési javaslat ennek megfelelően került megfogalmazásra.
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét, hogy a Sport és az Idegenforgalmi Alap elosztására vonatkozó bizottsági
javaslatot ismertesse.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Sport Alap nyílt pályázatára 13
pályázat, az egyedi támogatásaira 2 pályázat érkezett mindegyik határidőben. A
pályázható összege 12.000.000,-Ft. A kötött részben 500-500.000,-Ft.
A bizottság által javasolt felosztás: Kner Tánc,-Sport Egyesület 350.000,-Ft; Központi
Sport- és Ifjúsági Egyesület 750.000,-Ft; Korona Biliárd Klub 100.000,-Ft;
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület 1.000.000,-Ft; Sánc Röplabda Sportclub
125.000,-Ft; KÖRÖS KAJAK SPORTEGYESÜLET 2.000.000,-Ft, Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület 1.700.000,-Ft; Székely Mihály Modellező és Sportklub
100.000,-Ft; RUMBA Táncsport Egyesület 900.000,-Ft; Körösmenti Íjfeszítő Egylet
175.000,-Ft; Gyomaendrődi Judo Klub 1.200.000,-Ft; Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Sport 300.000,-Ft; Gyomaendrődi Futball Club 3.300.000,-Ft.
A kötött felhasználásra két pályázó volt. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Sport Egyesület részére 500.000 Ft és a Gyomaendrődi Futball Club részére szintén
500.000 Ft támogatás megítélését javasolja a bizottság.
Az Idegenforgalmi Alap A) komponensére meghívott mindhárom szervezet
benyújtotta határidőre pályázatát. Ezen komponensben 1.500.000,-Ft forrás áll
rendelkezésre.
A javasolt felosztás: Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány 650.000,-Ft;
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 350.000,-Ft és a Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 500.000,-Ft.
Az Idegenforgalmi Alap B) komponensére 8 szervezet nyújtott be pályázatot
határidőn belül. A rendelkezésre álló forrás 1.380.000,-Ft.
A bizottság által javasolt felosztás: Dr. TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR-a KK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉG
TAGJA
60.000,-Ft;
Dél-Alföld-Európai
Unió
Gazd,Kult,Okt,Int,Együttm.Koordináló
Egyesület
50.000,-Ft;
Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány 100.000,-Ft; Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete 46.000,-Ft; HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET 250.000,-Ft; Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének

339

Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány 374.000,-Ft; Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete 243. Gyomaendrőd 100.000,-Ft; Rideg Zoltán Ev. 400.000,-Ft.
Toldi Balázs polgármester megköszönte az ismertetéseket, majd megkérdezte, van-e
kérdés, eltérő javaslat.
Hozzászólás nem volt, így a döntési javaslatok elfogadására kérte fel a képviselőket.
Elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatokat az ULTRAHANG
Egyesület a Korszerű Egészségügyi Szakellátásért KOR-007-16
pályázata kivételével - formai szempontból érvényesnek nyilvánítja.
ULTRAHANG Egyesület a Korszerű Egészségügyi Szakellátásért
KOR-007-16 pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról döntenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Környezetvédelmi
alapra benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
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S.sz. Pályázó
1

2

3

4

Pályázati azonosító

Bónom-zug Vizéért
Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi
és Horgász
Peresi Holtág
Környezetvédelmi Egyesület

Megítélt támogatás

KOR-001-16

800.000,-Ft

KOR-002-16

400.000,-Ft

KOR-003-16

450.000,-Ft

KOR-004-16

400.000,-Ft

KOR-005-16

550.000,-Ft

KOR-006-16

500.000,-Ft

KOR-008-16

500.000,-Ft

Templomzugi
5 Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
6

7

Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését,
melyben a 2016. évi Civil Alapra benyújtott pályázatokat formai szempontból
érvényesnek nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
Civil Alapra benyújtott pályázatokat formai szempontból érvényesnek
nyilvánítja.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a Civil
Alap A) komponensére benyújtott pályázatok támogatásáról döntenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Civil alap A)
komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz.
Pályázó
Pályázati
Megítélt támogatás
azonosító
1

2

Kulturális Egyesület, Komédiás
Kör
Kulturális Egyesület Színfolt
Mazsorett Csoport

CIV-002-16

100.000,-Ft

CIV-003-16

350.000,-Ft

CIV-005-16

200.000,-Ft

CIV-006-16

250.000,-Ft

CIV-007-16

600.000,-Ft

CIV-009-16

200.000,-Ft

CIV-010-16

300.000,-Ft

Suttyomba a Viharsarok Népi
3

Kulturörökségének
Megőrzéséért Közhasznú
Alapítvány

4 Hallható Hang Alapítvány
5

6

7

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
OMart Kulturális Műhely
Egyesület
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Civil Alap kötött részére benyújtott pályázatok
támogatásáról szóló 5. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Civil alap kötött
részére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz.

Pályázó
1 Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
2

3

Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület
Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

Pályázati
azonosító
CIV-001-16

Megítélt támogatás
400.000,-Ft

CIV-004-16

500.000,-Ft

CIV-008-16

1.540.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 6. döntési javaslat a Civil Alap B)
komponensére benyújtott pályázatok támogatásáról szól. Felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Civil alap B)
komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz
Pályázó
Melyik intézményben
Megítélt, természetbeni
támogatás forintban
kifejezve
1

Dr. Tóth Elek Kertbarát

Kállai Ferenc Kulturális
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37.380,-Ft

2

3

Kör

Központ

Kner Tánc Sport

Kállai Ferenc Kulturális

Egyesület

Központ

Rumba Táncsport

Kállai Ferenc Kulturális

Egyesület

Központ

Körösmenti
4

Kállai Ferenc Kulturális

Táncegyüttes

Központ

Alapítvány
5
6

Nyugdíjas Gyomai

Kállai Ferenc Kulturális

Nőklub

Központ

Endrődi Gazdakör

Szent Antal Népház

37.380,-Ft

149.510,-Ft

149.510,-Ft

37.380,-Ft
32.250,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 7. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2016. (III. 31.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
térítésmentes teremhasználatot biztosít a közművelődési célú
intézmények szolgáltatásait huzamosabb ideje, rendszeresen igénybe
vevő, nem bejegyzett nyugdíjas civil társaságok részére, úgy hogy a
meghatározott mértékű térítésmentes igénybevételi lehetőség
alapfeladatként kerüljön szabályozásra az intézmények működési
alapdokumentumaiban a következő feltételekkel:
a) A Kállai Ferenc Kulturális Központ alapfeladata útján nyújtja az
Őszidő Nyugdíjas Klub részére a teremhasználatot 44.090.- Ft
értékben.
b) A Szent Antal Népház alapfeladata útján nyújtja a Gyomaendrődi
Barátság Nyugdíjas Klub részére a teremhasználatot 62.500.- Ft
értékben.
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c) Az intézmények többlet feladata 106.590.- Ft költségének keretéül
a Civil Alap B) komponensében megtakarított összeget jelöli ki.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 8. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését,
melyben a Sport Alapra benyújtott pályázatokat formai szempontból érvényesnek
nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
Sport Alapra benyújtott pályázatokat formai szempontból
érvényesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Sport Alap nyílt pályázati felhívására benyújtott
pályázatok támogatásáról szóló 9. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Sport Alap nyílt
pályázati felhívására benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító
Megítélt támogatás
1 Kner Tánc,-Sport Egyesület
SPO-001-16
350.000,-Ft
2

Központi Sport- és Ifjúsági
Egyesület

3 Korona Biliárd Klub

SPO-002-16

750.000,-Ft

SPO-003-16

100.000,-Ft
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4

Gyomaendrődi

SPO-004-16

1.000.000,-Ft

SPO-005-16

125.000,-Ft

SPO-006-16

2.000.000,-Ft

SPO-007-16

1.700.000,-Ft

SPO-008-16

100.000,-Ft

SPO-009-16

900.000,-Ft

10 Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-010-16

175.000,-Ft

11 Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-011-16

1.200.000,-Ft

SPO-013-16

300.000,-Ft

SPO-015-16

3.300.000,-Ft

Gyermeklabdarúgó Egyesület

5 Sánc Röplabda Sportclub
6

7

8

KÖRÖS KAJAK
SPORTEGYESÜLET
Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sportegyesület
Székely Mihály Modellező és
Sportklub

9 RUMBA Táncsport Egyesület

12

Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Sport Egyesület

13 Gyomaendrődi Futball Club
Határidő: azonnal

Toldi Balázs polgármester a Sport Alap kötött pályázati felhívására benyújtott
pályázatok támogatásáról szóló 10. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Sport Alap kötött
pályázati felhívására benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt támogatás
1

Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Sport Egyesület

SPO-012-16
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500.000,-Ft

2 Gyomaendrődi Futball Club

SPO-014-16

500.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 11. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi
Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatokat formai szempontból
érvényesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az Idegenforgalmi Alap A) komponensére benyújtott
pályázatok támogatásáról szóló 12. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Idegenforgalmi
alap A) komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
S.sz. Pályázó
Pályázati azonosító Megítélt támogatás
1

2

3

Értékek Megmentése a Jövőnek
Alapítvány
Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány

IFA-001-16

650.000,-Ft

IFA-008-16

350.000,-Ft

IFA-009-16

500.000,-Ft

Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester végezetül a 13. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Idegenforgalmi
alap B) komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
Megítélt
S.sz.

Pályázó
1

Pályázati azonosító

Dr. TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR-a KK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉG TAGJA

támogatás

IFA-002-16

60.000,-Ft

IFA-003-16

50.000,-Ft

IFA-004-16

100.000,-Ft

IFA-005-16

46.000,-Ft

IFA-006-16

250.000,-Ft

IFA-007-16

374.000,-Ft

IFA-010-16

100.000,-Ft

IFA-011-16

400.000,-Ft

Dél-Alföld-Európai Unió
2 Gazd,Kult,Okt,Int,Együttm.Koordináló
Egyesület
3

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány
Mozgáskorlátozottak és

4 Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete
5 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
Suttyomba a Viharsarok Népi
6 Kulturörökségének Megőrzéséért
Közhasznú Alapítvány
7

Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete 243. Gyomaendrőd

8 Rideg Zoltán Ev.
Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Települési Értéktár Albizottság beszámolója
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Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16) Korm.
rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát. Az Albizottság a
beszámoló készítéséig nyolc helyi értékeket vett fel a Települési Értéktárba, melyek
közül négyet javasolt a Megyei Értéktárba.
Az Albizottság különböző fesztiválokra kapott meghívást bemutatkozásra, melyhez
kérik a testület támogatását.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a beszámoló elfogadását, továbbá,
hogy támogassák reklám anyagok beszerzését és ezek elkészítését.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Települési Értéktár Albizottság tevékenységéről szóló
beszámolót.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja a Bizottság kezdeményezését a reklámanyagok
beszerzésére
vonatkozóan,
megvizsgálja
a
reklámanyagok
beszerzésének költségvetési forrását.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben kérte, hogy a 14. napirendi pont
megtárgyalására akkor térjenek rá, amikor Hamza Zoltán a Regionális Hulladékkezelő
Kft. ügyvezetője megérkezik az ülésre. Hamza úr jelenleg a Megyei Közgyűlés egyik
Felügyelő Bizottságának ülésén vesz részt, és kérte, hogy ha onnan megérkezik, az ő
jelenlétében tárgyalja a testület ezt a napirendi pontot.
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15.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a beszámolót és az üzleti tervet és javasolja elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -45.363 ezer forint. Az eszközök és
források értéke egyezően 379.224 ezer Ft.
A társaság saját tőkéje a negatív eredmény, illetve a tartalékok változása miatt a
beszámolási időszakban 272.201 ezer forintról 226.837 ezer forintra változott.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a társaság nagy
összegű vesztesége miatt belső ellenőrzés lefolytatását és az erről készült jelentés
benyújtását 2016. április 30-áig. A bizottság az üzleti tervet elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában a döntési javaslatok elfogadására
kérte fel a képviselőket. Elsőként a beszámoló jóváhagyását kérte.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évről szóló, előterjesztéshez
mellékelt beszámolója a letéti mérleg.
Az eszközök és források értéke egyezően 379.224 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye -45.363 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a társaságnál a nagy
összegű veszteség miatt belső ellenőrzés lefolytatását rendeli el külön
megbízás alapján. Az ellenőrzés lefolytatásának és a jelentés
elkészítésének határideje: 2016. április 30.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra az üzleti terv
jóváhagyásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2016. évi üzleti tervét.
Határidő: azonnal
16.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi üzleti
terve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés megtárgyalta a társaság 2015. évről készített
beszámolóját, illetve a 2016. évi üzleti tervét és javasolja azok elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -3.491 ezer forint. Az eszközök és
források értéke egyezően 66.151 ezer Ft.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a beszámoló
jóváhagyásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
jóváhagyja
a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2015. évről szóló beszámolóját. Az
eszközök és források értéke egyezően 66.151 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye -3.491 ezer Ft.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően az üzleti terv jóváhagyásáról kérte a
képviselők döntését.

351

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
jóváhagyja
a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt 2016. évi
üzleti tervét.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17.Napirendi pont
Gyomaközszolg transzferárak jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a gazdasági társaságok
átalakításához kapcsolódóan a Gyomaszolg Ipari Park Kft., a Gyomaközszolg
Nonprofit Kft. valamint a Zöldpark Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződések
felülvizsgálatát kezdeményezte Fekete József ügyvezető igazgató. A javasolt
transzferárakat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik 2016. március 1. napjától
kéri jóváhagyni.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják, hogy a
képviselő-testület járuljon hozzá a transzferárak március 1. napjától történő
alkalmazásához.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaközszolg
Nonprofit Kft. résztulajdonosa hozzájárul az alábbiakban részletezett
transzferárak 2016. március 1. napjától történő alkalmazásához.
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. számlázza:
Gyomaszol
vezetői
g Ipari Park
szolgáltatás: nap
Kft-nek:
i 1 óra
Zöldpark
vezetői
Nonprofit
szolgáltatás:
Kft-nek:
napi 3 óra

nettó:
71.572
Ft/hó
nettó:
243.34
4 Ft/hó

Zöldpark Nonprofit Kft. számlázza:
Gyomaszolg
irodatakarítás,
Ipari Park Kftportaszolgálat
nek:
Gyomaközszolg
irodatakarítás,
Nonprofit Kftportaszolgálat
nek:

nettó:
78.852
Ft/hó
nettó:
80.711
Ft/hó

Gyomaszolg Ipari Park Kft. számlázza:
Gyomaközszolg
iroda, pénztár,
Nonprofit Kftügyfélváró
nek:
bérleti
díja,
pénzőrzés
szociális
épület, feketefehér öltöző,
zuhanyzó
garázs,
műhely bérlet

Zöldpark
Nonprofit
nek:

irodabérlet
Kftgarázs,
műhely bérlet

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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nettó:
63.302
Ft/hó
nettó:
41.072
Ft/hó
nettó:
24.880
Ft/hó
nettó:
74.653
Ft/hó
nettó:
44.733
Ft/hó

18.Napirendi pont
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi
üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság Felügyelő Bizottság
megtárgyalta a Kft 2015. évről készített beszámolóját, illetve a 2016. évi üzleti tervét
és javasolja azok elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye - 660 ezer forint. Az eszközök és
források egyező végösszege 9.331 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok
összetevőit a beszámoló részletesen tartalmazza.
A Pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló és az üzleti terv jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a
jóváhagyásáról hozzák meg a döntésüket.

képviselőket

elsőként

a

beszámoló

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2015. évről
szóló beszámolóját. Az eszközök és források egyező végösszege:
9.331 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye: -660 ezer Ft.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra,
melyben jóváhagyják a társaság 2016. évi üzleti tervét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti
tervét az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016.
évi üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti
eredménye 2.434 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 79.750 ezer
Ft.
A beszámoló részletesen taglalja a vendégforgalom alakulását, annak szezonális
jellegét, az üzemeltetés költségeit és a bevételeket.
A képviselő-testület döntései alapján a társaság előző években képződött eredménye
eredménytartalékba lett helyezve.
A társaság Felügyelő Bizottsága valamint a véleményező bizottságok megtárgyalták a
beszámolót és az üzleti tervet és javasolják azok jóváhagyását.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő megkérdezte Ügyvezető úrtól, hogy a limfödéma
kezelést fel lehetne-e venni a gyógykezelések közé, mert a környékben sehol nincs, és
sajnos sokan rászorulnának ilyen kezelésre.
Gera Krisztián ügyvezető válaszolva elmondta, jövő héten hétfőn egyeztet Dr. Lemák
György igazgató főorvossal és megbeszélik, hogy helyi szinten milyen kezeléseket
érdemes felvenni a gyógykezelések közé, ami akár a fürdő, akár a rendelőintézet
oldaláról plusz bevételt jelenthetne a városnak. Meg fogják vizsgálni az említett
kezelés felvételének lehetőségét is.
Toldi Balázs polgármester egyéb kérdés hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a beszámoló jóváhagyásáról szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója
jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015. évről
szóló gazdasági beszámolóját. Az eszközök és források értéke
egyezően 79.750 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 2.434 ezer Ft. Az
eredményt a társaság köteles eredménytartalékba helyezni.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben az üzleti terv jóváhagyásáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt 2016. évi üzleti
tervét.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20.Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. rövid távú fejlesztési elképzelései
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a január 28-i ülésén hozott
egy olyan határozatot, amely szerint meg kell vizsgálni a Liget Fürdő Kft. rövidtávon
megvalósítható fejlesztési elképzeléseit. Ezeket az elképzeléseket egy tanulmánnyal
együtt kellett Ügyvezető úrnak a március havi bizottsági illetve testületi ülésre
beterjeszteni.
A tanulmány sajnos csak a testület ülésére készült el, ezért felkérte Ügyvezető urat,
hogy röviden ismertesse azt, illetve mondja el, hogy milyen elképzelések születtek, és
mit fogalmaz meg a tanulmány készítője.
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Gera Krisztián ügyvezető elmondta, a Pénzügyi bizottság január havi kihelyezett
ülésén fogalmazódott meg, hogy nézzenek meg egy olyan irányvonalat, ami nem
csak a fürdő, hanem a város életében is egy kitörési pont lehet, plusz árbevételt
hozhat és olyan turisztikai fejlesztés, ami lehetőség szerint minél hamarabb megtérül.
3 ajánlatot kértek be, melyek közül a Sárvári fürdő igazgatójára, Vancsara Miklósra
esett a választás. Vancsara úr több mint 30 fürdőfejlesztési projektben vett részt.
Ő készített egy olyan tanulmányt, ami egyrészt rámutat arra, hogy jelen gazdasági
helyzetben, amikor a vendégforgalom 2/3-a nyári időszakban realizálódik és még
messze nincs a nyári időszak sem kihasználva a fürdő életében, ezért a legrövidebb
idő alatt megtérülő beruházás egy nyári attrakció fejlesztés lehetne.
A két bekért árajánlat közül az Interra Gold Kft. kedvezőbb ajánlatot adott, viszont
Vancsar úr álláspontja alapján ez nem az a fejlesztés, amiért plusz pénzt lehet kérni
tartósan a vendégektől. Viszont az Eleven Kft. által adott ajánlatban a csúszdapark az
élménymedencével együtt már egy olyan attrakció lehet, amiért tartósan el lehet
kérni a plusz pénzt a vendégektől. Ez azonban lényegesen drágább verzió.
A tanulmánytól függetlenül az üzleti tervben tért ki arra, hogy a gyógyászati fejlesztés
milyen kockázatokkal jár. Ezt megerősítette Vancsara úr is, aki a jövő hét folyamán
lejön Gyomaendrődre, és átnézi a fürdő eddigi tevékenységét illetve azt, hogy a
csúszdafejlesztésen kívül milyen fejlesztést érdemes megvalósítani, ami plusz pénzt
hozhat a városnak.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, van-e kérdés a fejlesztéssel, a tanulmánnyal
kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, amely szerint a képviselőtestület felkéri a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy keressen pályázati forrást a fürdő rövidtávú fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítására és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy keressen pályázati forrást a fürdő
rövidtávú fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására és azt terjessze
a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
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21.Napirendi pont
Javadalmazási szabályzatok felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a javadalmazási szabályzatok
felülvizsgálata során új javadalmazási szabályzat elfogadására van szükség. Ennek
oka, hogy az irányadó Gt. törvény szabályai megváltoztak, időközben beépültek az új
polgári törvénykönyvbe. Célszerű a javadalmazási szabályzat hatályát az
önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokra együttesen
kiterjeszteni. A korábbi szabályzatokat pedig hatályon kívül helyezni.
A Képviselő-testület a társaságok Felügyelő Bizottságainak tiszteletdíját havi bruttó
30.000 Ft/hó, míg a bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 36.000 Ft/hó
összegben állapította meg.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a javasolja a javadalmazási
szabályzat elfogadását. A Bizottság a 2-4 döntési javaslatok helyett az alábbiakat
javasolja elfogadásra:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, kérje fel az
Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
gazdasági társaságok hatékonyabb működése érdekében, negyedévente számoljanak
be a társaságok működéséről. Mutassanak be negyedévente időszakos mérleget. Az
ügyvezetők a felügyelő bizottság véleményével alátámasztva negyedévente tegyenek
javaslatot a gazdasági társaságok következő negyedéves gazdasági céljaira. A
Felügyelő Bizottságok ülésein legyen jelen jegyző/aljegyző/társaság jogi képviselője a
törvényes döntések meghozatala érdekében.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte Jegyző nőt, hogy tud-e törvénytelen
felügyelő bizottsági határozatról a közelmúltból, vagy Aljegyző úr a távolabbi
múltból. Természetesen a felügyelő bizottság ülésére bárkit meg lehet hívni, a jegyzőt
meg is kell és meg is szokták, de ha nem tud megjelenni az nem befolyásolja a
felügyelő bizottság határozatképességét.
Dr. Uhrin Anna jegyző egyetértett. A jegyző, aljegyző nem tagja a felügyelő
bizottságnak és nem is tudnak olyan döntésről, ami nem a törvényes keretek között
került volna meghozatalra. Ez a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a Kft. működése
kicsit hatékonyabb, a döntéshozó számára kicsit ellenőrizhetőbb legyen. Egyfajta
plusz segítés lenne a cél, ami a felügyelő bizottság számára is biztosított lenne, és
semmiképp nem hatáskör elvonást jelentene a bizottságtól.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában elsőként a szabályzat
elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságaira vonatkozó
Javadalmazási Szabályzatot a következő tartalommal jóváhagyja:
„Javadalmazási Szabályzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari
Park Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa, a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján következő szabályzatot alkotja:
I.
Bevezető rendelkezések
1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a
köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági
tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazása,
továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának,
mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a Társaság legfőbb szerve köteles
szabályzatot alkotni.
2. A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 100 % tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői,
vezető állású munkavállalói és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának
áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
3. A Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Szabályzatot, vagy annak módosítását az
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
II. A Szabályzat hatálya
1. A Szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzat által alapított és a
Törvény 1. § b) pontja értelmében többségi (100%-os) befolyása alatt álló
a)
Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra,
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b)
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra,
c)
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságra
(a továbbiakban együttesen: Társaság) terjed ki.
2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a)
a vezető tisztségviselőkre - az ügyvezetőre, aki a munkáltató vezetője, ill.
helyettesére /Mt. 208. § (1)/, továbbá a tulajdonos által vezetőnek minősített
munkavállalókra /Mt. 208. § (2)/ (a továbbiakban: vezető állású munkavállaló)
b)
a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira.
3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
a)
a vezető tisztségviselő javadalmazására,
b)
a vezető állású munkavállaló javadalmazására,
c)
a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazására (tiszteletdíjára),
d)
egyéb juttatásokra, valamint
e)
a jogviszony megszűnésének esetére biztosított juttatások módjára, mértékének
elveire, rendszerére.
III.
A javadalmazás módjának, mértékének általános elvei
1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti
jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem
befolyásolhatják hátrányosan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2.
A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a szolgáltatás
minőségéhez.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket
kell érvényesíteni:
a)
gazdaságosság,
b)
versenyképesség,
c)
azonos elbírálás,
d)
átláthatóság,
e)
a munka minősége,
f)
arányosság a munkavégzés, a felelősség, az elért eredmény tekintetében.
IV.
Az ügyvezető és vezető állású munkavállaló javadalmazása
1. A társaság ügyvezetőjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület választja meg
határozott időre.
2. A Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján az ügyvezetőt e minőségében megillető
jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait
(társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az ügyvezető jogviszonyának létesítésekor a Társaság
alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – dönt arról, hogy a vezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszony keretében látja el.
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3. Ha az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alapbér, továbbá
egyéb bér jellegű juttatás jár, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Ha az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási
díj jár.
4.
Az ügyvezető javadalmazásának arányban kell állnia különösen a
munkavégzéssel, felelőssége mértékével, a rábízott vagyon nagyságával és a
foglalkoztatottak létszámával.
5. Az ügyvezető személyi alapbérének összegét a Képviselő-testület határozza meg
a megválasztáskor. A Képviselő–testület többlet tevékenységre, feladatellátásra és
hatáskörváltozásra tekintettel, továbbá évente egyszer az előző üzleti év, valamint az
ügyvezető végzett munkájának értékelésekor a személyi alapbért emelheti.
6.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági
társaságnál betöltött vezető megbízatás után részesülhet javadalmazásban, ezért a
vezető tisztségviselő javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében
folyósítható. Ennek értelmében az ügyvezető és a vezető állású munkavállaló köteles
a szabályzat hatálybelépését, vagy a munkaszerződés/ megbízási szerződés
megkötését követő 15 napon belül nyilatkozni (1. melléklet), hogy más
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt-e be a törvény hatálya alá tartozó
megbízási jogviszonyt vagy munkaviszonyt és ezért javadalmazásban részesül-e.
Amennyiben ezen nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya
alá tartozó javadalmazásban részesül, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Társaságnál
javadalmazásra nem jogosult.
7. A vezető állású munkavállaló javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezető
állapítja meg, ennek során az országos foglalkoztatási irányelvekre és az éves
gazdálkodási adatokra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés
mértékét veszi figyelembe, amely elvtől esetileg, a gazdasági társaság teherviselő
képességére tekintettel eltérhet.
8. Az ügyvezető felett az alapvető munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve
megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása) a Társaság Alapítója –
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete – míg az egyéb munkáltatói
jogokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.
V.
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása
1. Az Alapító a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjat állapíthat
meg.
2. Az Alapító a felügyelő bizottság elnökének – többletfeladataira tekintettel – a
tagokénál magasabb összegű tiszteletdíjat állapíthat meg.
3. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani,
hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy
anyagi terhet a Társaság számára, továbbá megfelelő arányban álljon a tisztséget
betöltő személy által elvégzett munkával, a Társaság által foglalkoztatottak
létszámával, a Társaság bevételeivel.
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4.
A társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel
megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban
meghatározott mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
5. A társaság felügyelő bizottsága tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított
havi díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori
legkisebb munkabér háromszorosát.
6. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a fentebb meghatározott díjazáson felül, a
tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül más
javadalmazásra nem jogosultak.
7.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági
társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban,
ezért tiszteletdíja az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek
értelmében a felügyelő bizottsági tagok kötelesek a szabályzat hatálybelépését
követő 15 napon belül a szabályzat mellékletét képező tartalom szerint nyilatkozni (2.
melléklet), hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a
törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülnek-e.
Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a
törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez
fennáll, a Társaságnál javadalmazásra nem jogosultak.
VI.
Egyéb juttatások
1. Az ügyvezető, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló
számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást az Alapító,
az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső vezető állású munkavállaló esetében pedig
az ügyvezető határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen
ki kell kérni.
2. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak
olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható
szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven
meghatározható teljesítményt takar.
3. A teljesítménykövetelményhez kapcsolódó juttatás fizetésére az előírt feltételek
teljesítése esetén annak megállapítását követően kerülhet sor, hogy a társaságnak az
üzleti év végén nincs lejárt köztartozása.
4.
Az ügyvezető és a vezető állású munkavállaló a gazdasági társaságnál
foglalkoztatott, nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a
társasánál bevezetett szociális juttatások igénybevételére.
5. A munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült költségek
megtérítése tekintetében az Mt. 51. § (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.
VII.
A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
1. A Társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a Szabályzat
személyi hatálya alá tartozó munkavállaló esetében a Ptk-ban és az Mt.-ben
szabályozott feltételektől nem lehet eltérni.
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2.
A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállaló nem jogosult
végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az
egészségügyi
alkalmatlanságot
–
a
munkavállaló
képességeivel
vagy
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
3. A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyuk rendes
felmondással történő megszüntetése esetében, a felmondási idő a három hónapot
nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes
felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a
munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával
összefügg.
4. A felügyelő bizottság elnökének és tagjának e jogviszonyára tekintettel a
megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
VIII.
Záró rendelkezések
1. A Javadalmazási Szabályzat 2016. május 1. napján lép hatályba.
2. Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
454/2014. (IX. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat.
3. Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
558/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat
4. Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által
605/2011. (X. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat
Gyomaendrőd, 2016. március 31.
Toldi Balázs
polgármester
Záradék:
A Javadalmazási Szabályzatot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2016.(…. ….) határozatával hagyta jóvá.
1.

melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………….. (lakóhely: ……………………., anyja neve,
……………………….,
születési
hely,
idő:
……………………………………..),
mint
a
…………………………………… Kft. (székhely: …………………………………….) ügyvezetője, a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény rendelkezései, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által … /2016. (…. ...) Gye. Kt. határozattal elfogadott javadalmazási
szabályzat IV.6. pontja alapján kijelentem, hogy:
·

köztulajdonban álló gazdasági társaságban vezető tisztséget nem töltök be.*
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·
be:

a következő köztulajdonban álló gazdasági társaságban vezető tisztséget töltök

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nyilatkozom, hogy javadalmazásban nem részesülök, csak a …………………………………
által.*
*Megfelelő rész aláhúzandó.
Gyomaendrőd, ……….. év. ……………… hó ….. nap
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név:
Cím:
2.

2. Név:
Cím:

melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………….. (lakóhely: ……………………., anyja neve,
……………………….,
születési
hely,
idő:
……………………………………..),
mint
a
……………………………………
Kft.
(székhely:
…………………………………….)
felügyelő
bizottságának tagja, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései, valamint Gyomaendrőd
Város Önkormányzata Képviselő-testülete által … /2016. (…. ...) Gye. Kt. határozattal
elfogadott javadalmazási szabályzat V.7. pontja alapján kijelentem, hogy
·
köztulajdonban
tagságot nem töltök be.*

álló

gazdasági

társaságban

felügyelő

bizottsági

·
a következő köztulajdonban álló gazdasági társaságban felügyelő bizottsági
tagságot töltök be:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.Nyilatkozom, hogy javadalmazásban nem részesülök, csak a …………………………………
által.*
*Megfelelő rész aláhúzandó.
Gyomaendrőd, ……….. év. ……………… hó ….. nap
_________________________
aláírás
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Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név:
Cím:

2. Név:
Cím:

Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felkéri
az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok
ügyvezetőit, hogy a gazdasági társaságok hatékonyabb működése
érdekében, negyedévente számoljanak be a társaságok működéséről.
Mutassanak be negyedévente időszakos mérleget. Az ügyvezetők a
felügyelő bizottság véleményével alátámasztva negyedévente
tegyenek javaslatot a gazdasági társaságok következő negyedéves
gazdasági céljaira. A Felügyelő Bizottságok ülésein legyen jelen
jegyző/aljegyző/társaság jogi képviselője a törvényes döntések
meghozatala érdekében.
Határidő: azonnal
22.Napirendi pont
Beszámoló a 2015. évi Közbeszerzési Tervről, a 2015. évi közbeszerzési terv 2. sz.
módosítása, valamint a 2016. évi Közbeszerzési Terv
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a jelenleg hatályban lévő
Közbeszerzési Szabályzatunk 10.) pontja alapján minden év március 31-ig a
Közbeszerzési Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az
Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi
közbeszerzésekről szóló beszámolót, a 2015. évi Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását
- a módosítással egységes szerkezetbe foglalva - és a 2016. évi Közbeszerzési Tervet a
határozati javaslatok szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról szóló 1. döntési javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a 2015. évi közbeszerzésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2015. évi közbeszerzési terv 2. sz.
módosításáról szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2015. évi
Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe
foglalva - az alábbiak szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a 366/2015. (VI.25.) Gye. Kt. és a ...../2016. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
30.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015-2016 gázév
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2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6)
1.

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016.
Beszerzés megnevezése
évre
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
Beszerzés becsült értéke
28.000.000.- Ft
Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
Eljárás tervezett időpontja
2015. III. negyedév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2016. évre
Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Parkolók felújítása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.400.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. negyedév
2015. április 1. – 2015. december 31.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti

2.

Beszerzés megnevezése

3.

Eljárás rendje
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4.
5.
6.
7.
8.
7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén
Fedezet
támogatás 85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2015
Eljárás tervezett időpontja
évben
Pályázati nyertesség esetén 2015
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
évben
Közbeszerzési eljárás tárgya

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex
Beszerzés megnevezése
energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén
Fedezet
támogatás 85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2015
Eljárás tervezett időpontja
évben
Pályázati nyertesség esetén 2015
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
évben

8)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Beszerzés megnevezése
Körös ökológiája tükrében /
Hídépítés III.
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
Beszerzés becsült értéke
53.593.036 Ft
Fedezet
100% pályázati támogatás
Eljárás tervezett időpontja
2015. I. negyedév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. év

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

Szolgáltatás megrendelés
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében /
Marketing
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.811.024 Ft
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6.
7.
8.
10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Fedezet
100% pályázati támogatás
Eljárás tervezett időpontja
2015. I. negyedév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. év
Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belvíz III. utómunkálatok
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
13.385.827 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. I. félév

Közbeszerzési eljárás tárgya

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület
külterületi vízrendezését és
vízpótlását szolgáló
Beszerzés megnevezése
vízilétesítmények vízjogi létesítési
terveinek elkészítése (Öntözéses
projekt)
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Tárgyalásos
Beszerzés becsült értéke
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés,
támogatásból valósul meg.
Fedezet
A szerződés abban az esetben lép
hatályba, amennyiben támogatást
nyer a projekt
Eljárás tervezett időpontja
2015. I. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. II. félév

7.
8.
12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás
elősegítése érdekében a
gyomaendrődi járás területén"
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0009.
Nemzeti
122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés,
támogatásból valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép
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hatályba, amennyiben támogatást
nyer a projekt
Eljárás tervezett időpontja
2015. II. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. II. félév

7.
8.
13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

3.
4.
5.
6.

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007
számú „Lélekkel a körösök mentén"
Beszerzés megnevezése
Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – pót- és kiegészítő
építési munkák
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
Fedezet
projekt (100% támogatás)
Eljárás tervezett időpontja
2015. II. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. II. félév

7.
8.
14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
3.
4.
5.
6.

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007
számú „Lélekkel a körösök mentén"
Beszerzés megnevezése
Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – felújítási pótmunkák
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
Fedezet
projekt (100% támogatás)
Eljárás tervezett időpontja
2015. II. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. II. félév

7.
8.
15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Építési beruházás
Közlekedés Operatív Program
KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú
támogatási program keretében
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett
kerékpárút építése és kiviteli tervek
elkészítése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
133.000.000.- Ft
KÖZOP-3.5.0-09-11 számú projekt
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7.
8.

100% támogatás
Eljárás tervezett időpontja
2015. II. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2015. II. félév

A 2015. évi Közbeszerzési Tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 171 / 2015. (III.26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366 / 2015. (VI. 25.) Gye. Kt. számú
határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... / 2016. (III. 31.) Gye. Kt. számú
határozatával jóváhagyta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. ........ ...
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, melyben jóváhagyják a 2016. évi közbeszerzési tervet.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2016. évi
Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.
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1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
Nemzeti
112. § (1) b)
33.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
Nemzeti
112. § (1) b)
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
112. § (1) b)
40.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. I. félév
2016. május - november

Közbeszerzési eljárás tárgya

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – 2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
30.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből
Gyomaendrőd része: 5.434.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési
rendeletben biztosítva
2016. I. negyedév

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja
372

8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
5)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya

2016.04.15.-2016.12.31.

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.
6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7)
1.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Gyomaendrődön 2016.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.300.000.- Ft
BM közfoglalkoztatási program /
Költségvetési rendelet
2016. I. negyedév
2016.04.01.-2016.12.31.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Informatikai fejlesztés, szerver csere
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.080.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. II. félév

Közbeszerzési eljárás tárgya

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos
építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
14.600.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
2016. április-december

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.
8)
1.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9)
1.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos
célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.500.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
2016. április-december

Közbeszerzési eljárás tárgya

Szolgáltatás megrendelés

Közbeszerzési eljárás tárgya
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2.
3.
4.
5.

Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

Teljes körű orvosi ügyeleti ellátás
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
54.000.000.- Ft
OEP támogatás / Önkormányzati
6. Fedezet
hozzájárulás
7. Eljárás tervezett időpontja
2016. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2016-2018.
A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a .../2016. (... ...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2016. ............................
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
Közbeszerzési szabályzat
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közbeszerzésekről szóló törvény 2015.
november 1-ei hatályba lépésével szükségessé vált Önkormányzatunk Közbeszerzési
szabályzatának felülvizsgálata, melyet Önkormányzatunkkal szerződéses viszonyban
lévő Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készített
el.
Jelen előterjesztés döntési javaslata tartalmazza a hatályos Szabályzatunkat alapul
vevő új Közbeszerzési Szabályzat tervezetet. Az alapokat jelenti az
önkormányzatunknál eddig bevált véleményezési, döntési és végrehajtási rendszer,
melyben jelentős változtatást nem eszközöltünk. Azonban a meglévő rendszerbe
szükségessé vált beépíteni az új Kbt. szabályozási elemeit, az új eljárási szabályokat,
illetve pontosításra került néhány kiemelten fontos feladat.
Mindhárom véleményező bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy alkossa
meg a döntési javaslatban szereplő közbeszerzési szabályzatot.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az
alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (………………) Gye. Kt. határozata
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
alapján
KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA
I.
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya
alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó
szerződés szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt.
Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű
közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként
rendelkezik.
II.
A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid
összefoglalójáról, határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 1. számú
melléklete tartalmazza.
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III.
Sajátos beszerzési módszerek
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid
összefoglalójáról, határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 2. számú
melléklete tartalmazza.
IV.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri
rendeletek rendelkezései alapján kell végrehajtani.
2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves
költségvetés alapján legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a
továbbiakban: a KCS) éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. A közbeszerzés
tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd
Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a társult három önkormányzat –
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
a közbeszerzési eljárás típusát,
lefolytatásának tervezett időpontját,
valamint a beszerzés becsült értékét.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell
tenni a Kbt. 43 §-ában foglaltaknak megfelelően. A lefolytatott közbeszerzési
eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést
kell készíteni és a tárgyévet követő év május 31-ig közzétenni. A közzétételekről a
KCS gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A
Közbeszerzési Hatósági vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére
feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az ajánlatkérő köteles megküldeni.
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3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös
Önkormányzatai Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és
végrehajtását a 263/2013. (V.30.) Gye Kt. Határozatban jóváhagyott a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét
képező beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések
figyelembevételével kell lefolytatni.
4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült
értékére tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők
műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális
ajánlatot tudjanak adni.
A KCS a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és
annak eredményét dokumentálni. A KCS a vizsgálat során az alábbi objektív alapú
módszereket alkalmazhatja:
a)
a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b)
a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett
piackutatás,
c)
igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d)
szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e)
szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló,
részletes építési adatbázis,
f)
a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g)
az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott
követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérőnek a terv ellenőrzésről és a tervezői művezetésről is gondoskodnia
kell.
Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra
vonatkozó alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független
szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt
folytathat a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt
olyan személy vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés
és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési
beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba
az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló
Bizottságot az ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás
megadását követő elbírálására és értékelésére.
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A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a
Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
más személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza
meg. A testületi döntéshozatal esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja
kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
5.) A Bíráló Bizottság feladata a KCS előterjesztése és javaslatai alapján
pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek
részletes megfogalmazása (IV. 3. pont figyelembevételével)
a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes
összeállítása
az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési
módszertanának leírása
részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a
részletes szerződési feltételek meghatározásában
ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése
az ajánlatok elbírálása
írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést
meghozó a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban:
Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület részére
szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének
elkészítése
előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz
megfogalmazásában.
6.) Az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és
dokumentáció tervezetét, melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét
kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
A KCS feladata az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai
részének elkészítése.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással
kerüljön lefolytatásra, különösen, hogy:
az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással),
illetve
a nemzeti értékhatár alatti eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti
összefoglaló tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen
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írásbeli ajánlattételi felhívás szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági
feltételt az eljárásban.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény
elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján.
7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti
értékhatárokat elérő, de a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értékeket el
nem érő értékű közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére
történő megküldésével kezdődik. A KCS lehetőleg olyan ajánlattevők felkérésére
tehet javaslatot, akik mikro-, kis- vagy középvállalkozások és amelyek szerepelnek a
közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a
tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint
az ajánlattétel időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük
meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz
rendelkezésre álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk,
engedélyek),
szerződés-tervezet,
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
8.) A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az
ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.
9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
A benyújtott ajánlatokat az ajánlati/ajánlattételi határidő lejártáig, a KCS zárható
irodájában kell tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi,
illetve részvételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteteti a közbeszerzés becsült értékét, rész
ajánlattétel biztosítása esetén a részenkénti becsült összeget, illetve ismertetheti a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét is.
A tárgyalásos eljárásban előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell
hozni, hogy az ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges
ajánlat írásban történő beadására, a beadási határidő egyidejű meghatározásával.
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A bontást a KCS, a Bíráló Bizottság elnöke vagy tagja, vagy ha ilyen megbízásra kerül
sor, akkor a felelős akkreditált közbeszerzési szakértő végzi, melyről jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza:
a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc
pontossággal),
jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
ajánlattevő nevét és címét,
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján
értékelésre kerülnek
azoknak a megnevezését, akik a bontáson a felolvasólapba kérték a
betekintést.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a
KCS a bontástól számított 5 napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
A határidő után beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes
ajánlattevőnek meg kell küldeni.
10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A KCS az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, és a vizsgálatról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
A KCS az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban
meghatározott kritériumok előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 §
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség szerint
hiánypótlást, felvilágosítás kérést bocsájt ki, illetve számítási hibajavítást végez.
Amennyiben hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésre vonatkozó bírálati
cselekményeket végez, akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az
megfelel-e a Kbt-ben meghatározott feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a
hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem az előírt
határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlatot veheti
figyelembe az elbírálás során. Számítási hiba javítása esetén az összes ajánlattevőt
egyidejűleg közvetlenül, írásban és haladéktalanul tájékoztatni kell.
A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy
költség vagy azoknak valamely önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles
írásbeli indoklást kérni az ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához, ha szükséges, az
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott
ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
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A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot
csak akkor nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az
ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről
az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot
tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli.
Ennek során felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti
értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárására, illetve
benyújtott ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás
eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a
legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában meghatározottak figyelembevételével, illetve
ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás lezáró
döntést meghozó személy vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a tagok javaslatát, illetve a Bíráló
Bizottság döntését. A tagoknak egyéni bírálati lapot nem kell készíteni.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést
meghozó Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselő-testület elé.
11.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli
összegezést a KCS készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az
eljárásban részt vett gazdasági szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján kötelező, az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő
viseli.
12.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően
jogorvoslati eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a
Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbtben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló
Bizottság közreműködése mellett a KCS készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja
jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik. A Közbeszerzési Bizottság
dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az az ajánlatkérőt elmarasztalja, hogy a
határozat felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, vagy ügyvédi képviselet
kötelező.

381

13.) Az európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési
beruházás esetén az 500 M Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés
és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési
beruházás esetén az 500 M Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések esetében az
eljárást megindító felhívást, és az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja
el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A testület legkésőbb az
eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a szakértő személyéről.
V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó
szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a
kötelezettségvállalás rendje szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről,
érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak szerint, az
ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat
tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS
gondoskodik a Kbt. 43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra
figyelemmel, a Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.
VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének
elkerülése érdekében biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt.
25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és
tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt
nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy
szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa
megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő
részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
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Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban
köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti
összeférhetetlenség.
2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkaköri
leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg
kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők
jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár
megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:519 §-a szerinti
kártérítési szabályok alkalmazandók.
3.) Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a
felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés
tartalmának megfelelően terheli.
VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős
lezárásáig, illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell
dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket,
összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS
az iratkezelési szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az
Önkormányzat vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy
szervezettel szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az
alábbiakat:
az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul
köteles a KCS részére az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a
beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal
együtt hiánytalanul átadni,
az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás
során keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a
Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.
A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazása esetén pontosan meg kell
határozni azokat a feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban
meghatározott illetékes ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően
végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési
Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető,
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hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a
szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési
eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli
vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
IX.
Záró rendelkezések
Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. ……… hó ….. napján hagyta jóvá és 2016. április 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre
kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a
megkezdésükkor hatályos szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..
……………………………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

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

1. sz. melléklet
A közbeszerzési eljárás fajtái
1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló
közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. Az ajánlattételi határidő 40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében
a teljeskörű közvetlen elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben
az ajánlatok elektronikusan is benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal
megelőzően, de legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében
teljeskörű, közvetlen elektronikus hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5
nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
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Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelésnél a határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.
2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amely részvételi felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az
ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról,
vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69 §-ával összhangban.
A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál,
gyorsított eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési
beruházás esetén 60. napnál későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján
az ajánlatkérő dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz
eredményességének közlésétől számított 5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi
felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen
részvételi felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi
felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően,
de legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott
fel az Ajánlatkérő. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb,
mint 15 nap. Az Ajánlatkérő közvetlen részvételi felhívásban legalább 5 ajánlattevőre
vonatkozó keretszámot határozhat meg arra, hogy a részvételre jelentkezők közül az
eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő alkalmas és
érvényes jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám
meghatározása esetén az objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló
szempontokat és azt, hogy ennek igazolására milyen okiratok benyújtását kérik,
amely alapján az Ajánlatkérő a rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok
elektronikus úton is benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre
jelentkezők megállapodásban rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített
jelentkezőkkel az ajánlatkérő nem tud megállapodni, a határidőt az ajánlatkérő
állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
számított 15 napnál rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan,
teljes körű, térítésmentes hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás
kivételével a határidők 5 nappal rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelésnél a határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.
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3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amely akkor alkalmazható, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló
kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával
kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes
tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés,
közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással;
vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott
minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás
alkalmazásának jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti
meg, (Kbt. 82 § (3) bekezdés) az ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is
meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki
leírás és a szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum
követelményeket, amelyekről nem fog tárgyalni. Ezeket olyan pontossággal kell
megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a beszerzés tárgyát, jellegét
és dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani.
Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az
ajánlatkérő által előírt szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt.
84 § (4) – (8) bekezdését kell alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti:
Meghívásos eljárásban meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás,
amelyet az ajánlatkérő a 85 § (2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3.
pont szerinti Tárgyalásos eljárás eseteivel) alkalmazhat azzal, hogy legalább az
ajánlatkérő által kiválasztott legalább három részvételre jelentkezővel kell a
párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás,
amelynek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése
és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
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a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs
partnerségi szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben
szabályozott feltételek szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti §-okban foglalt eltérések
figyelembevételével a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.
6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §okban meghatározott esetekben alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével
kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz
az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági
szereplőkre vonatkozó adatokat, a beszerzés becsült értékét, valamint a tárgyalásos
eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
2. sz. melléklet
Sajátos beszerzési módszerek
1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési
eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a
Kbt-ben
foglaltaknak
megfelelően
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásával
keretmegállapodást köt, majd beszerzését a keretmegállapodás alapján a fenti §-ok
figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében
dinamikus közbeszerzési rendszert hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus
folyamatként kell működtetni, amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevő között
minden kommunikáció elektronikusan történik, és ahhoz bármely olyan gazdasági
szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági
feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos
eljárás részvételi szakaszának szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos
eljárás
ajánlattételi
szakaszának
szabályait
alkalmazza
a
fenti
§-ok
figyelembevételével.
3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen
jelezte, a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést
kezdeményezhet, amennyiben:
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a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési
dokumentumok tartalma, különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti
verseny újranyitása esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való
odaítélése esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek
valamelyikén kell alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az
ajánlatok értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget
megjelenítő szempontok alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály
határozza meg.
4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely
azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv
eljárásán kívül a dinamikus beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása
és az elektronikus katalógus esetén követelhető meg az ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus
kommunikációs eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja,
hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az
ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.
Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő
köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz
eljárást meghirdető felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti,
az elektronikus katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a
csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges
információt.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24.Napirendi pont
Bíráló Bizottság létrehozása - Orvosi ügyelet
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a 2014. évben versenyeztetett,
ügyeleti feladatokkal kapcsolatban kötött szolgáltatás vásárlási szerződés 2016 évben
lejár. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban a Közbeszerzési csoport
megkezdte az előkészítő munkákat, a Képviselő-testületnek pedig szükséges
kijelölnie a közreműködő Bíráló Bizottság tagjait. A tagokra az alábbi javaslatot
tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Dr. Lemák György
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
170/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló „Orvosi ügyeleti szolgáltatás Gyomaendrődön" tárgyú
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza
meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Dr. Lemák György
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség - Társulási megállapodás módosítása (2016.01.27.)
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Társulás 2016. január 27-ei ülésén döntött
a Megállapodás újabb módosítása mellett, mely döntés előkészítésének
dokumentumai jelen előterjesztés mellékletében olvashatók. A Megállapodás 4.
melléklete rendelkezik a Társulás által alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. működésének eljárásrendjéről, így a megállapodásban ezt két ponton
szükséges módosítani:
1. A Társaság működési költségeit lakosságszám arányban kell teljesíteni,
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2. A szavazati arányt mindkét pályázat arányainak figyelembe vételével kell
meghatározni. Gyomaendrőd által képviselt szavazatok száma 279.
A Városfenntartó bizottság javasolja a megállapodás jóváhagyását a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
171/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 2016. január 27-ei
módosítását az alábbiak szerint:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
1. §
A Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének 3. pontja a
következők szerint módosul:
Eredeti szövegzet:
„A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a 2013. évi
lakosságarányosan teljesítik a 2. pont szerint."
Módosított szövegzet:
„A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a tárgyévet
megelőző év állandó lakosságadatával arányosan teljesítik."
2. §
A Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének 4. pontja a következők szerint
módosul:
Eredeti szövegzet:
„A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú pályázat kapcsán megvalósuló vagyon
településenkénti hányada alapján történik. Azon települések, melyek a pályázatban
nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg az alábbiak szerint:
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Békésszentandrás
Nagyközség
Önkormányzata
Örménykút Község
Önkormányzata
Hunya Község
Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kardos Község
Önkormányzata
Kondoros Nagyközség
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Összesen:

Vagyon településenkénti
hányada

Település által képviselt
szavazatok száma

0%

1

0%

1

0%

1

0,23 %

2

24,91 %

248

0,46 %

5

37,23 %

371

37,18 %

371

100 %

1000

Módosított szövegzet:
„A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosítószámú
és
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
azonosítószámú pályázatok kapcsán megvalósuló vagyon településenkénti hányada
alapján történik. Azon települések, melyek a pályázatban nem vesznek részt, 1
szavazat illeti meg az alábbiak szerint:
Vagyon településenkénti
Település által képviselt
hányada
szavazatok száma
Békésszentandrás
Nagyközség
0%
1
Önkormányzata
Örménykút Község
0%
1
Önkormányzata
Hunya Község
0%
1
Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség
5,818349 %
58
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
27,958143 %
279
Önkormányzata
Kardos Község
0,531297 %.
5
Önkormányzata
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Kondoros Nagyközség
29,095103 %
290
Önkormányzata
Szarvas Város
36,597107 %
365
Önkormányzata
Összesen:
100 %
1000
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2016. január 27.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26.Napirendi pont
Top-1.2.1 Turisztikai pályázat
Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Széchenyi 2020 keretében
megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati
felhívás.
A felhívás keretében támogatható tevékenységek a térségben jelentős kulturális és
örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése és az aktív turizmushoz kapcsolódó
fejlesztések.
Önkormányzatunk a konstrukció keretében támogatási kérelmet tud benyújtani a
Fűzfás zug horgászturisztikai célú fejlesztésére, horgászhelyek, horgászversenypálya,
megközelítést biztosító út, közösségi tér kialakítására, stégek fejlesztésére, illetve a
szükséges kiszolgáló létesítmény feltételeinek előteremtése érdekében.
A véleményező bizottságok mindegyike támogatta a projektötlet benyújtását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
172/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati kiírásra a
Fűzfás zugi holtág horgászturisztikai célú fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs 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. április 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27. napirendi pont
2016. évi útkarbantartás
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, az éves útkarbantartási és felújítási
munkálatok során az alábbi költségvetési forrásokat vették alapul: Helyi közutak
üzemeltetése, fenntartása szakfeladat terhére 25 millió Ft, Öregszőlői utak felújítása 6
millió Ft, TOP és egyéb pályázati saját erő terhére 9 millió Ft ez összesen 40 millió Ft.
Hozzátette, hogy az útfelújítási igények ezt messzemenőkig meghaladják. Példaként
említette, hogy felmérték az öregszőlői utak sármentesítését útalap építéssel. Itt a
javítási javaslat 25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és
kiékelő zúzalékból mintegy 23 ezer m2-en, melynek teljes bekerülési költsége 117
millió 27 ezer 960 Ft, melyből az önkormányzati önerő 85 millió 554 ezer 922 Ft. Mivel
a tervezett beruházás összköltsége igen jelentős, ezért javasolják, hogy a magánerős
lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján lakossági sajáterő is kerüljön
bevonásra.
A rendelet alapján amennyiben az útépítéssel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak
67 %-a szándéknyilatkozatban jelzi az útépítési szándékát, úgy a beruházás 20 %-áig
lakossági önerő vonható be. A lakossági hozzájárulás rossz anyagi helyzet esetén
részletfizetéssel is teljesíthető. Ily módon az önkormányzatra eső bekerülési költség
93 millió Ft lenne, a többit az érintetteknek kellene befizetni.
Jelenleg mintegy 25 millió Ft van előirányozva az öregszőlői utak lakott részének
javítására, tehát a terv 4-5 év alatt valósulhatna meg.
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Lakossági fórumot tartottak 2016. március 30-án Öregszőlőben, a Rózsahegyi
Házban, melyen részletes tájékoztatást nyújtottak az útépítő közösség létrehozásáról.
Kevés negatív és sok pozitív tapasztalatot gyűjtöttek. A lakosság várja ezt a
lehetőséget, és bíznak benne, hogy minden utcában összegyűlik a 67 % akarat.
Minden utcának van önként jelentkezője, aki vállalta, hogy utcabizalmiként
összegyűjti a szükséges aláírásokat.
A bizottság támogatta még a Rácz Lajos utca felújításának egy részét, ahol közel 3
millió Ft a bekerülési költség. Itt a leromlott aszfaltréteg miatt beázó alap helyenként
megsüllyedt. Az aszfaltréteg teljes felületén „pókhálósan" repedezett. A javítási
javaslat a megsüllyedt részek lokális kezelése, átlagosan 8 cm vastag kiegyenlítő réteg
kiépítésével, 5 cm aszfaltréteg ráhúzásával.
Támogatta bizottságuk még a Vásártéri lakótelep kérelmét. A lakótelep 27, 28, 29 és
30 számú épülete előtt nincs szilárd út. A javítási javaslat Öregszőlőhöz hasonlóan 25
cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból,
melynek bekerülési költsége 1millió 600 ezer 200 Ft.
A kátyúzás az elmúlt években 2000 m2/ év arányban valósult meg, mely jelentős
javulást eredményezett a város útjain, így az idei évben elegendő lehet egy 1250 m2es mennyiség is bizottságuk véleménye alapján, mely 10 millió Ft-ba kerül. A
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén igényként
merült fel a Rózsakert Idősek Otthona előtt és a Hősök terén parkoló helyek
kialakítása. A beruházás építési engedély köteles, ezért tervező megbízása szükséges.
Korábban beérkezett ajánlatok alapján a tervezési díj helyszínenként 300.000 Ft+Áfa.
A Bizottság javaslata, hogy a 600.000 Ft+Áfa összeg a TOP és egyéb pályázatok
előkészítése nevű előirányzat terhére kerüljön biztosításra a tervezés megkezdéséhez.
Megerősítette továbbá, hogy bizottságuk javaslata kátyúzásra 10 millió 385 ezer 760
Ft, Öregszőlői utak javítására (az utak pontos megnevezése az összegyűjtött aláírások
függvénye lesz) 25 millió 85 ezer 40 Ft, a Vásártéri ltp 1millió 600 ezer 200 Ft, a Rácz
Lajos utca útburkolat javítására 2.929.900 Ft, ez összesen: 40 millió Ft. A lakossági
önerő vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatok beérkezését 2016. május 26-ig
várják, és ekkor kerülne újra beterjesztésre a beruházás előkészítése az Öregszőlői
utak vonatkozásában.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
Béres János képviselő módosító javaslatot tett az 1. döntési javaslatnál, mely szerint
az öregszőlői utak javítására előirányzott 25 millió Ft-ot tartalékba tennék a
szándéknyilatkozatok beérkezéséig. A másik 3 tétel, mint a kátyúzás is pedig
pályázható lenne, azért, hogy a kátyúzások hamarabb elkezdődhessenek, hisz
leghamarabb így ősszel lenne ebből valami, így pedig akár júniusban elkezdődhetne
a felújítás.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, szerinte ennek nincs akadálya, mert várnak
még egy vidékfejlesztési pályázatot, melynek megjelenésével lehet, hogy meg tudnak
építeni olyan útszakaszokat is, melyhez nem kell önerőt biztosítani. Várják még
továbbá, hogy milyen útfejlesztéseket ír ki a vidékfejlesztési minisztérium. Burkolt
utakra vonatkozót, vagy az ő terveiknek megfelelőt.
Toldi Balázs polgármester, kérte, hogy a módosító indítvány szerint osszák meg az
első döntési javaslatot, s elsőként az öregszőlői utak javításáról döntsenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
173/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
öregszőlősi útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítására 25.085.040 Ft-ot biztosít, azzal, hogy a földút
stabilizációval érintett utak esetében 20 %-os lakossági önerő
bevonása szükséges:
A lakossági önerő vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatok
beérkezése után, de legkésőbb 2016. május 26-ig kerüljön újra
beterjesztésre a beruházás előkészítése.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy szavazzanak a többi útkarbantartási munkáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
174/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítását támogatja:
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Kátyúzás
Vásártéri ltp
Rácz Lajos utca
útburkolat javítás
Összesen

10.385.760 Ft
1.600.200 Ft
2.929.900 Ft
14.915.860 Ft

Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
175/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2016 évi költségvetés Top
és egyéb pályázatokra elkülönített előirányzata terhére 9 millió Ft-ot
csoportosít át a 2016. évi költségvetési rendelet 8. sz. melléklet 77.
sorából a Top és egyéb pályázati saját erő keretből.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a Rózsakert
Idősek Otthona előtt és a Hősök terén kialakítandó parkolók tervezési munkáiról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
176/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2016 évi költségvetés Top
és egyéb pályázatokra elkülönített előirányzata terhére bruttó
762.000 Ft-ot biztosít a Rózsakert Idősek Otthona előtt és a Hősök
terén kialakítandó parkolók tervezési munkáira.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
396

28. napirendi pont
Nagylaposi játszótér eszközeinek bővítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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, 2014. évben a Mester utcai játszótéren egy
kétüléses lengőhinta, egy mérleghinta és egy rugós nyuszi került telepítésre. Ebben az
évben képviselői javaslatra felmerült annak a lehetősége, hogy a játszótéri eszközök
száma bővítésre kerüljön egy "Vár I." elnevezésű kombinált eszközzel.
A kombinált eszköz telepítéssel bruttó 900.000,- Ft-ba kerül. Az árajánlatban az
ütéscsillapító kialakítása további költséggel (15 m3 homok) jár. További összeg még a
biztonsági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat (kb. 40.000 Ft).
A fenti ajánlati összeg nem fér bele a működési céltartalékba helyezett (képviselői
tiszteletdíjról való lemondás) 840.000.-Ft-os összegébe. Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy a játszótéri eszköz telepítése megvalósuljon, abban az
esetben a 2016. évi költségvetésben játszótérépítésre elkülönített 5 millió forint
terhére a különbözetet biztosíthatja.
A városfenntartó és a pénzügyi bizottság is javasolja a képviselő- testületnek, hogy
fogadja el a határozati javaslatot.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
177/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli
a Nagylaposi játszótéren 1 db „Vár I." elnevezésű játszótéri eszköz
telepítését, melynek bruttó költsége 900.000 Ft. A játszótéri
eszközbeszerzés forrását 840.000,- Ft erejéig a 2/2016. (II.12.)
költségvetési rendelet 7. mellékletének 34. sorából biztosítja, a
fennmaradó 60.000,- Ft-ot pedig a 8. melléklet 33. sorából. A 2016.
évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
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működési céltartalékok között megtervezett 840.000,- Ft kerüljön
átcsoportosításra a fejlesztési kiadások közé.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
29. napirendi pont
2016. évi vízterhelési díjak tudomásul vétele
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 vízterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez, azaz
esetükben az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és
vízterhelő anyagok után. Az éves díj megállapítása során alapul veszik a
szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségét. Az
Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba
és ráterheli a tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra.
Az éves vízterhelési díj megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján
történik. A megbecsült szennyvíz alapján a szolgáltató járulék formájában befizeti a
településre vonatkozó vízterhelési díjat. Mivel a keletkező szennyvíz mennyisége
pontosan nem becsülhető meg, ezért előfordul, hogy a szolgáltatónak többlet
befizetése, vagy díj hátraléka keletkezik. Ebből adódóan az egyes évek között jelentős
díj eltérések keletkezhetnek.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díj megállapításával kapcsolatban csak egyetértési
joga van.
A 2016 évben alkalmazott vízterhelési díjak csökkentek az előző évekhez képest.
Lakossági fogyasztóknál 2,7 Ft, Önkormányzati fogyasztók esetén 2,30 Ft, Hatósági
díjas fogyasztóknál 3,50 Ft illetve a szippantott szennyvíz után 5,20 Ft.
A bizottság javasolta a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
398

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
178/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett, 2016. évben alkalmazandó
vízterhelési díjakkal. A Képviselő-testület a 2016-os vízterhelési
díjakról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:
2016-ban alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
2,07
Önkormányzati fogyasztó
2,30
Hatósági díjas fogyasztó
3,50
Szippantott szennyvíz után
5,20
Határidő: azonnal
30. napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 tavalyi évben két alkalommal is
meghirdetésre került a Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat. A két fordulóban 6
pályázat érkezett be és összesen 600.000 Ft összegű támogatás lett megítélve. A
jelenleg rendelkezésre álló 1.734.000 Ft erejéig javasoljuk a pályázat újbóli kiírását
úgy, hogy a beérkező pályázatok folyamatos elbírálás alá essenek, tehát a beérkező
pályázat(ok) lehetőség szerint a soron következő Képviselő-testületi ülésre
beterjesztésre kerülnének.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő- testületnek, hogy a Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása című pályázatot újból írja ki, azzal a megkötéssel,
hogy az érintett pályázók személyes megkeresése is történjen meg.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a pályázati felhívásról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
179/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása" című pályázati kiírást az alábbiak szerint elfogadja
azzal, hogy az érintett pályázók részére személyes megkeresés történjen:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása"
Pályázat kódszáma: LSZT-2016
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Pályázat kiíró) ………………….. Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé
cselekvőképes
nagykorú
természetes
személyek
részére,
a
település
szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú
természetes személyek, támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi
szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem biztosítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.734.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2016. március 31. előtt létesített
gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személy
kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási területén álló, a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési
kötelezettséget keletkeztető állapotának megszüntetésére nyújtható be. A pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az Alföldvíz Zrt
Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
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5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott
Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő szennyvízvezeték
kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a
Támogatott és a kivitelező között létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési
szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb
100.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a
kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont
megrendelésekor a saját forrást a Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: 2016. április 15.-től 2016. november 30.
napjáig folyamatos.
A Pályázat kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás
kimerülése esetén a pályázatot idő előtt lezárja.
A pályázat postai úton és személyesen nyújtható be.
A pályázatok személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán 2016. november 30-án 16 óráig nyújtható be.
Postai úton történő benyújtás esetén a postabélyegző dátuma: 2015. november 30.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek
feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:
 támogatásáról;
 tartaléklistára helyezésről;
 elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül
tájékoztatja. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére
a Támogató Támogatói Okiratot és a támogatás Kivitelezőre történő
401

engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a
pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a
www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet címen, valamint a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán érhetőek el.
1. melléklet
Engedményezési szerződés
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" programra
Engedményező (jogosult) adatai
Név: ………………………………………
Állandó lakcím: ………………………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………
Engedményes adatai
ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
Adószám: 13100887-2-04
Bankszámlaszám: 10402609-26017989-00000000
Számlavezető bank: K&H Bank
Képviseli: Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető és Pálos Tamás divízióvezető-helyettes
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének ……. sz. határozatával a
lakossági szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként
az Engedményező részére …………Ft támogatási összeg került megállapításra.
A Felek közös megegyezés alapján az alábbi engedményezési megállapodást kötik.
2. A szerződés tárgya
Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy az 1. pont szerint a
Lakossági szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete által az Engedményező
részére megállapított - így az Engedményezőnek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával, mint Kötelezettel szemben fennálló - összesen ……. Ft (azaz ……..
forint) támogatási összeget ingyenesen az Engedményesre engedményezi. Az
Engedményes az engedményezést elfogadja.
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3. Felek egyéb megállapodásai
3.1. A Felek rögzítik, hogy az engedményezés folytán a jogosult helyébe az Alföldvíz
Zrt., mint Engedményes lép, mely alapján az engedményezett támogatási összeg
folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. Ezen ténnyel kapcsolatban a
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egy példányát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának, mint Kötelezettnek megküldik, mely alapján a Kötelezett a
szerződés kézhezvételének napjától kizárólag az Engedményes részére teljesíthet a
jelen engedményezési szerződés szerint, a nevére és címére kiállított bruttó 100.000
Ft összegről kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 15 napos
fizetési határidőn belül.
3.2. A Felek rögzítik, hogy a szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésének a 3.1. pont
alapján fennmaradó összegét külön számla alapján az Engedményező fizeti meg az
Engedményes részére.
3.3. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott követelés
vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely az Engedményesnek
a jelen szerződésből származó jogainak gyakorlását akadályozza, vagy meghiúsítja.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – különösen annak
engedményezésre vonatkozó – szabályait tekintik irányadónak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
2016 év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása

……………………………………..
Engedményes aláírása

2. melléklet
Meghatalmazotti nyilatkozat minta
Alulírott
Név: ………………………………………..………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………..………………………
meghatalmazom
Név: ………………………………………..………………………
Születési hely, dátum: ………………………………………..………………………
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Személyazonosító igazolvány száma: ………….…………………….………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
hogy az „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" programra nevemben
pályázatot nyújtson be, és a pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és
nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..…..
Meghatalmazó aláírása
Tanúk: 1.
Név: ....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: .........................................................
Aláírás: ...............................................................

……………………………………..
Meghatalmazott aláírása
2.
Név: .....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: ..........................................................
Aláírás: ................................................................

3. melléklet
Pályázati adatlap
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" programhoz
Pályázó adatai
Név:
…………………………………….…………………
Állandó lakcím:
………………………………………….……………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
…………………………………………………….…
Adóazonosító jel:
………………………………………………….……
Pályázó telefonszáma:
…………………………………………………….…
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:
…………………………………………………..…
Szolgáltatói hozzájárulás iktatószáma:
…………………………………………………..…
Szolgáltatói hozzájárulás szerinti kivitelezési költség:
…………………………………...
Igényelt támogatás összege:
………………………………………………………
Önerő összege:
………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" pályázati konstrukció
vonatkozásában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt
természetes személynek:
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• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valódiak, hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre;
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
31. Napirendi pont
Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 hulladékgyűjtés jelen helyzetét és a
várható változásokat taglaló dokumentum a jelen előterjesztés melléklete.
A bizottság javasolja annak határozati javaslat szerinti elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
180/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
32. Napirendi pont
Üdülő ingatlanok szemétszállítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 korábbi években a horgászegyesületek
béreltek konténereket, melyeket a holtágakhoz vezető bekötő utak elején helyeztek
el. Ez a megoldás jól működött, a hulladékok „megtalálták” a helyüket, elszállításra,
ártalmatlanításra kerültek. Ez a gyakorlat sajnos a kevés és nehezen kezelhető anyagi
fedezet miatt megszűnt, hulladék azonban továbbra is – és egyre nagyobb
mennyiségben – keletkezik. Jelenleg csak a Kecsegési Tájvédelmi és Horgászegyesület
tart fenn kukát, a többiek megszűntették ilyen irányú tevékenységüket.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletünk olyan belterületi üdülőhelyekre vonatkozóan szabályoz, ahol a
közszolgáltatás teljes mértékben biztosítható. Szükséges lenne azonban azokra az
üdülő területekre is kiterjeszteni a szabályozást, melyeket csökkentett mértékben, de
be lehet vonni a közszolgáltatásba. Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal
rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
50%-át kell megállapítani. Tehát el kell végezni ezeken a helyeken is a
közszolgáltatást és meg kell állapítani a díjat, függetlenül attól, hogy kül-, vagy
belterületi ingatlanról van-e szó. Gyomaendrőd esetében azonban mérlegelni
szükséges, hogy hol van olyan külterületi üdülőterület, ahol a teljes közszolgáltatás
biztosítható. Mivel sajnos megfelelő úttal kiépített üdülőterület nincs külterületen, így
további lehetőségeket szükséges vizsgálni. Három megoldási lehetőséget tartalmaz
az előterjesztés.
Első a szelektív konténerek illetve kommunális konténer kihelyezése. A szelektív
gyűjtésért ugyan díj nem kérhető, azonban a hulladékok szelektálását, a környezet
megóvását lehet vele nagymértékben erősíteni, illetve a vegyes, kommunális hulladék
mennyiségét csökkenteni.
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Ha a szelektív konténerek mellé egy maximum 600 tonnáig terhelhető konténer is
kihelyezésre kerül, akkor a szelektív gyűjtő járművel ez a konténer is beszállítható.
Heti egyszeri szállítás és ártalmatlanítás költségeit szükséges vizsgálni, mely az adott
hely ingatlantulajdonosaitól beszedhető.
Másik lehetőség a zsákos hulladékgyűjtés. Az üdülő ingatlan tulajdonosok részére
zsákok kerülnek kiosztásra, melynek gyártási, ill. hulladékkal telve heti egyszeri
elszállítási és ártalmatlanítási költségei merülnek fel hulladékgazdálkodási díjként. A
kiosztás lehetőségeit szükséges mérlegelni, valamint tudatosítani a kötelező
igénybevételt.
Ez a mai gyakorlatban működő rendszer fordítottja, jelenleg az üdülő ingatlan
tulajdonosok vásárolhatnak zsákot, melyet maguk szállítanak be a hulladékudvarba.
Lehetőség még a vegyes gyűjtő konténer kihelyezése.
Nagyobb kapacitású vegyes kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas konténer
kihelyezése az üdülő területekhez vezető utak elejére (korábbi gyakorlat szerint).
Elszállítása hetente egyszer történhet a nyári szezon ideje alatt, télen havonta, illetve
telítődés szerint.
Csikósné Harmati Mária helyi lakos elmondta, hogy nincs hulladékgyűjtő a posta
előtt, szemben van, de ott meg hiába. Nem érti, hogy miért kell annak a lakónak
fizetni szemétszállítási díjat, aki csak havonta egyszer rakja ki a kukáját, míg a
lakótelepen például a közös költség 1500 Ft-jába mindennel együtt ez is benne van.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint a postánál megoldható, hogy
kihelyezzék a kukát, a hulladékszállítási díj heti rendszerességéhez kapcsolódva pedig
elmondta, hogy van egy egészségügyi rendelet, mely szerint a lakosságnak hetente
egyszer üríteni kell a kukáját. E szerint a kormányrendelet szerint kell eljárnia az
Önkormányzatnak is. Az előbbiekben elhangzott hulladékszállítással kapcsolatos
megoldásokat tovább kívánják fejleszteni, melyhez két KEOP-os pályázatot nyújtottak
be, ezek lezárultak, és jelenleg az eszközök átvétele és üzembe helyezése történik. A
Magyar Állam is átalakítja a hulladékszállítást, április 1-től létrejön egy Holding, mely
várhatóan kezelni fogja ezen problémákat. Végre születik egy olyan miniszteri
rendelet, mely szabályozza a hulladékszállítás literenkénti díját, mely azt jelenti, hogy
a Kormánynak is az a célja, hogy nem súlyra ürítünk, hanem űrmértékre. A
tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogyan tovább. A problémákat érzése
szerint a Holding tevékenysége orvosolni fogja majd. Várhatóan több rendeletet is
felülvizsgálnak majd ennek következtében, hogy a Magyar Állam is részese lesz a
hulladékszállításnak. Bár az állam nem lesz közszolgáltató, és nem hatóságként fog
szerepelni a Holding, viszont szerves részét képezi majd a közszolgáltatásnak. Így
nagyobb rálátásuk lesz a hulladékszállításra, és ez által igazságosabbá válik majd a
díjfizetés.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök meg kívánta erősíteni a Polgármester által
mondottakat azzal, hogy a tegnapi nap folyamán beszélt a közmunkaprogram
vezetőjével, akivel egyeztettek arról, hogy a Kossuth út több pontján fognak
hulladékgyűjtőket kihelyezni a közeljövőben.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, tavaly is kihelyeztek, több mint 10 kukát, ezt
az idén is folytatni fogják a forgalmasabb területeken.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
181/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi az üdülő ingatlanok hulladékgyűjtésével,
elszállításával kapcsolatos tájékoztatót. Felkéri a Közszolgáltatót,
hogy a Városüzemeltetési Osztállyal együttműködve a szelektív
konténerek + kommunális konténer kihelyezése, a zsákos hulladék
gyűjtés és a vegyes gyűjtő konténer kihelyezésére vonatkozó
megoldások szakmai kidolgozását a 2016. májusi Képviselő-testületi
ülésre terjessze elő.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
33. Napirendi pont
Gyepmesteri telep felújítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester megkérte Betkó Józsefet, a Városfenntartó Bizottság
elnökét, ismertesse a napirendet.
Betkó József bizottság elnök elmondta, 2015 év II. félévében - hosszas engedélyezési
eljárás után - a Gyepmesteri telep és állati eredetű hulladék átvevő telephely felújítási
munkáira megkapta az Önkormányzat az építési engedélyt. Figyelembe véve a 2015.
évi ajánlatokat, a 2016. évi költségvetésben külön soron elkülönítésre került a
szükséges anyagi fedezet.
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A tavalyi év beszerzési eljárására tett legkedvezőbb ellenszolgáltatást nyújtó és
érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplő a Gyomaszolg Ipari Park Kft. A gazdasági
társaságok átszervezését követően a feladat elvégzésével a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.-t szükséges megbízni.
A munkálatok magukba foglalják a két telep elkülönítését (két külön hatóság
engedélyezi), a hulladék átvevő hely teljes betonozását, a konténertároló felújítását,
kútfúrást, kerítésjavítást/pótlást, valamint a Gyepmesteri telep szociális
épületrészének felújítását, mintegy nettó 9.248.018.- Forint + 27 % ÁFA (fordított
ÁFA) értékben.
A bizottság javasolja a Képviselő- testületnek, hogy fogadja el az állati hulladék
átvevő telep és gyepmesteri telep felújítási munkálatainak megrendeléséről szóló
tájékoztatót.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
182/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Állati hulladék átvevő telep és gyepmesteri telep
felújítási munkálatainak megrendeléséről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
34. Napirendi pont
Gutenberg utcai telek értékesítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. februári ülésén a Gyomaendrőd,
Gutenberg utcában lévő 3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot
hirdetett.
Határidőre Rácz Imre nyújtotta be ajánlatát. Rácz Imre nyilatkozott a pályázati
feltételek elfogadásáról, az ingatlan vételárára bruttó 464.000,- Ft összegű ajánlatot
tett, a kiírásban meghatározott előleget határidőre befizette.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú
ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati eljárást nyilvánítsa érvényesnek és
eredményesnek, továbbá javasolják az ingatlan értékesítését Rácz Imre 5500
Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám alatti lakosnak 464.000,- Ft vételáron a pályázati
felhívásban meghatározott feltételek szerint.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
183/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rácz
Imre (5500 Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám alatti lakos) Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre meghirdetett
nyílt pályázati felhívásra beérkezett – ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és Rácz Imre 5500
Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám alatti lakosnak értékesíti a
Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú beépítetlen területet 464.000,- Ft
vételáron a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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35. Napirendi pont
Giricz Máté kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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, Giricz Máté az önkormányzattól bérelt
földterületeken rizstermesztést folytat. A rizstermesztéshez a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott vízjogi
üzemeltetési engedély 2016. május 31. napjáig hatályos. A vízjogi engedély
meghosszabbításához legalább 5 évre szóló bérleti jogviszony igazolása szükséges.
Ezért Giricz Máté kéri, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítsa 2016.
október 31. napját követően a bérleti jogviszony elnyerésének lehetőségét az alábbi
területekre: 02284/14, 02284/17, 02284/19, 02287/5, 02290/2, 02290/3, melynek
összes területe 76 hektár.
Az Önkormányzat vagyonrendeletének 23. § -a alapján a mezőgazdasági művelésű
ingatlanok hasznosításának előkészítése és a Képviselő - testületi döntés végrehajtása
a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
A bizottság javasolja a termőföldek haszonbérletének meghirdetését nyílt pályázati
eljárás keretében.
A földhaszonbérlet időtartamára 10 évet javasolnak meghatározni a termőföld
speciális jellege, illetve a vízjogi engedélyezés 5 éves ciklusai miatt, az alábbi
feltételek szerint:
A mezőgazdasági ingatlan egészére kell ajánlatot tenni. A haszonbér minimum
ajánlata: az adott évre vonatkozó egységes területalapú támogatás összege.
A bizottság javasolja a képviselő testületnek, hogy az érintett termőföldek
haszonbérlete kerüljön nyílt pályázati eljárásban meghirdetve a határozati javaslatban
szereplő feltételek szerint.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
184/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 02284/14;17;19, 02287/5, 02290/2;3 helyrajzi számú termőföldek
határozott idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet az alábbi felhívás
szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet meg Gyomaendrőd,
Külterület 02284/14;17;19, 02287/5, 02290/2;3 helyrajzi számú termőföldek
haszonbérletére.
1. A haszonbérleti jog időtartama: 2016. november 1. napjától kezdődően 10 év.
2. A haszonbérleti eljárásban pályázóként részt vehet:
A) Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő
gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami
állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat
megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés
alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a
Földforgalmi
törvény
végrehajtására
kiadott
rendeletben
meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik).
B) Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági
termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként
nyilvántartásba vett.
Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti átlátható szervezetnek.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30
napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt
átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
3. A pályázati eljárás tárgyát képező termőföldek főbb adatai:
Helyrajzi szám
Terület ( ha )
Művelési ág
Aranykorona érték
02284/14
15,2636
szántó
310,14
412

02284/17
9,0040
szántó
175,03
02284/19
1,3686
legelő
7,12
02287/5
11,9057
szántó
256,87
02290/2
20,7034
szántó
412,33
02290/3
18,5570
szántó
373,37
Összesen:
76,8023
1534,86
A termőföldeken rizstermesztés folyik. A termőföldeken a rizstermesztéshez
szükséges műtárgyak Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képezik.
4. A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának
Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, postai úton,
személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden
oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni
„termőföldek bérbeadása" szöveget.
Határideje: 2016. április 18. 1000 óra.
5. Pályázati biztosíték:
1. A meghirdetett termőföldekre 10.000,- Ft/termőföld pályázati biztosíték utalását el
kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a
pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. április 18. ). A
versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell
az előleg átutalásának elindítását.
2. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett
előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az
előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
6. Ajánlati kötöttség, ajánlat visszavonása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával
kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy
visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese
megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
7. Pályázat érvényességének feltételei
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a bérleti díj mértékére,
3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati
adósságrendezési eljárás alatt,
4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
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5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja
szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
6. a birtokba lépés időpontjában nem esik a Földforgalmi tv. 16. § (2) és (3)
bekezdéseiben
foglalt,
birtokolható
(birtok:
a
jogosult
tulajdonában,
haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló
valamennyi föld) területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá,
7. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása
utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó
dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a
pályázathoz csatolni.
Az Önkormányzat a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők
ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az
ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az
ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a
pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
8. A versenytárgyalás lefolytatása
Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás
kerül lefolytatásra.
A versenytárgyalás időpontja:
2016. április 18. 1400
Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot bízza meg.
9. Pályázatok értékelése, elbírálása
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el a
versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt
szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a
legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni.
A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
10. Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja
A haszonbérleti szerződést Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni.
A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. A mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról 2013. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint meghatározott előhaszonbérleti
jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül
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tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról
lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni,
ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem
nyilatkozik.
11. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető
A haszonbér minimum ajánlata: az adott évre vonatkozó egységes területalapú
támogatás összege.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől
alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a
fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását
tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
12. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások
Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az
esedékes tárgyév szeptember 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül
kell megfizetni.
13. Szerződéskötés feltételei
A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
A haszonbérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott művelési kötelezettséggel
kapcsolatos feltételek biztosítása.
A szerződéskötés egyéb feltételei:
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a
szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől
eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
14. Egyéb információk
A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
A
pályázat
felhívás
megjelenik:
a
Gyomaendrőd
Város
honlapján
( www.gyomaendrod.hu).
A termőföldekkel, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni
munkanapokon 800 és 1400 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66)
581-238, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.).
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Hamza Zoltán a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője megérkezett az ülésre, így
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy az elfogadott napirend szerinti 14. napirendi
pont megtárgyalásával folytassák az ülést.
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14. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi beszámolója, és 2016. évi üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester köszöntötte Hamza Zoltánt a Kft. ügyvezetőjét, majd
felkérte a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
elnökét, Nagyné Perjési Anikót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Regionális Hulladékkezelő Kft.
taggyűlése 2016. március 8-án tárgyalta és elfogadta a társaság 2015. évi
mérlegbeszámolóját valamint a 2016. évi üzleti tervét. A Regionális Hulladékkezelő
Kft. 2015. évi mérlege az alábbiak szerint alakult: - eszköz-forrás oldal egyezően:
224.798 eFt, a mérleg szerinti eredmény: 7.561 eFt. A 2015. évi beszámoló és a 2016.
évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi. A pénzügyi bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a társaság 2015. évi beszámolójának, illetve a 2016. évi üzleti
tervének a jóváhagyását. A Bizottság kéri, hogy a társaság az üzemeltetési
szerződésben rögzítetteknek megfelelően meghatározott rekultivációs alap
képzéséről adjon számot visszamenőleg a Képviselő-testületi ülésig. Ezt eddig nem
kapták meg, de reméli, hogy erre most kapnak választ.
Csikósné Harmati Mária helyi lakos megkérdezte, hogy még mindig Csongrádra
folyik-e be a város pénze.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Regionális Hulladéklerakó
Gyomaendrődön van bejegyezve. A lakosság a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek
fizeti be a hulladékszállítási díjat, ezért úgy gondolja, hogy Csongrád nem jöhet
szóba, tehát a válasza az, hogy nem. Felkérte Igazgató urat, hogy a bizottság
kérésének eleget téve a rekultivációs alap képzéséről adjon számot.
Hamza Zoltán ügyvezető elmondta, a bizottság elnöke kért tőlük tájékoztatást,
melyet írásban megküldtek. A bizottsági tárgyalás során felmerült kérdésként, hogy a
rekultivációs céltartalék képzése miként történik. Ez jogszabály alapján történik, mely
úgy fogalmaz, hogy a mennyiség alapján kell képezni a rekultivációs céltartalékot,
melyből folyamatában a lerakónak és a lerakó bezárása utáni műveleteket kell, hogy
fedezze. Ez most a közös cégük esetében ebben az évben 90 millió Ft. A tulajdonosok
döntése alapján és az ő szakmai véleménye alapján tökéletesen elegendő arra, hogy,
ha bármilyen nem várt esemény történik, akkor ebből a 90 millió Ft-ból a
finanszírozást tudják hárítani. Ez az egyik része a céltartalék képzésének, a másik
pedig majd a rekultiváció kapcsán rendelkezésre álló összeg, mely 25 évig az
utógondozást jelentené. Ez még náluk nem áll fenn.
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10 év eltelt már és még 30 évvel számolhatnak, és majd akkor következik az a
rekultiváció, melyről gondoskodniuk kell, hogy arra elég forrás legyen. Abban
gondolkodnak, hogy ez a rekultivációs céltartalék csak önerő legyen, hisz pályázati
pénzből szeretnék majd azt végrehajtani.
Elmondta még, hogy egy nagyon komoly lépés előtt állnak, melyről a tulajdonosokat
már tájékoztatta az elmúlt taggyűlésen. A hatóságok előírják, hogy a depónián
keletkezett gázokat ártalmatlanítani kell, majd azt követően hasznosítani. Ők jelenleg
a határérték mennyiséget átlépték, így az ártalmatlanítást el kell kezdeniük. Ennek
teljes feltérképezése megtörtént, melynek költsége nagyjából 80 és 160 millió Ft. Ez
most a legfontosabb feladatuk, hogy ezt a problémát megoldják. Igyekeznek azt
bebizonyítani a jövőre nézve, hogy a tulajdonosi kör által hozott intézkedésekkel
(szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telepek működtetése- ezekre a KEOP-os
pályázatok lehetőséget adnak. Az eszközállomány megújult 50 %-os mértékben a
városokban) lehetőség nyílik arra, hogy olyan mértékű eltérítés legyen a depóniától,
melynek következtében stagnáló gáztermelődést tudnak bemutatni ebben az évben
jövőre pedig egy csökkenőt. Reményeik szerint így a hatóság nem fogja majd őket
kötelezni arra, hogy ezt az óriási és nagyon komoly beruházást el kelljen végezniük.
Véleménye szerint ez az összeg jobb helyen lesz akkor, ha ebből a lakosság
tudatosabb hulladékgazdálkodását tudják majd támogatni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte, a számítások szerint mikorra
telik meg a jelenlegi depónia, és mikor kell a következő kazettát megnyitni? Arra
milyen pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, illetve lehet-e majd rá pályázni, vagy az
Önkormányzatoknak kell majd biztosítani ezt az összeget? Mekkora nagyságrendű ez
az összeg?
Hamza Zoltán ügyvezető válaszolva elmondta, nem szeretnék, ha az
Önkormányzatoknak kellene erre pénzt adni. Ez a terület most európai uniós szinten
is egy olyan terület, ahol támogatást lehet remélni. A depónia megtelése számításaik
szerint a hulladék mennyiségének stagnálása esetén kb. 3-4 év. De mivel közös
szándékuk, hogy a hulladék mennyisége változzon, abban az esetben ez kitolódhat 56 évre is. A második ütem megépítésére pályázati forrást kívánnak igénybe venni,
melyre véleménye szerint a vidékfejlesztési pályázatok során lesz is majd lehetőség. A
TOP-os és KEOP-os pályázatok véleménye szerint 2017-18-ra le fognak zárulni, nekik
pedig még akkor nem lesz mire pályázni, ezért ott lesz ez holt idő. Bíznak azonban a
pályázati forrásban. A tulajdonosok biztonságban érezhetik magukat, mert az önerőt
a céltartaléknak köszönhetően biztosítani tudják.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a két KEOP-os pályázatban nyert
gépek máshol is raktárban állnak-e még, vagy csak ők vannak így lemaradva?
Hamza Zoltán ügyvezető elmondta, máshol is vannak problémák, ugyanis a pályázati
tenderek bonyolítása során jogszabályi változások voltak, és ezek okozzák a
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fennakadásokat. A KEOP-os pályázatok nagyon rosszul állnak országos szinten, ők (a
kistérség pályázata) egészen jól állnak. Bíznak benne, hogy a lezárással és az eszközök
érkezésével ez rendben is lesz. Véleményük szerint ez nagyon sokat fog segíteni a
térség hulladékgazdálkodásában, hisz ez egy fejlett gépparkot biztosít Szarvas,
Gyomaendrőd, Kondoros és Csabacsűd vonatkozásában. Ez a kistérség abban a
szerencsés helyzetben van, hogy van egy lerakója a közszolgáltatás mellett, mely
ugyanabban a tulajdonosi körben van, így némiképp kisebb veszteséggel tudja a
hulladékgazdálkodást végezni, mint más területeken, ahol az önkormányzat
kiszolgáltatott, hisz a hulladékát a közszolgáltató begyűjti a meghatározott összegért
és a lerakó beveszi azt tőle a meghatározott összegért, ezért nincs mozgástere. Itt a
tulajdonosi kör szerencsés helyzetben van, hogy időben gondolkodott és egy saját
lerakója van.
Visszatérve a KEOP-os pályázatokhoz, bíznak benne, hogy rendben le fognak zárulni
ezek az eszközbeszerzések.
Toldi Balázs polgármester hozzátette még a KEOP-os pályázatokhoz, melyek
hatalmas beruházások voltak Körös- szögi szinten, hogy a kistérség és Gyomaendrőd
is arra várt, hogy megjelenjen végre az a kormányrendelet, és lássák, hogy hogyan
fog felállni a koordináló szervezet, és milyen alapokon fog működni. Mivel a
koordináló szervezet átveszi a számlázást, ezért ő fog a lakossággal találkozni, illetve
a behajtást is átveszi majd. Véleménye szerint meglesznek az eszközeik ezen
koordináló szervezeteknek arra, hogy a Magyarország közigazgatási területén
működő összes közszolgáltatót rákényszerítse egy olyan működési elvre, és egy olyan
körzet felosztásra, amely ésszerű és a leggazdaságosabb. Ő fogja meghatározni, hogy
melyek a gazdaságos szállítási útvonalak, és ha valaki ehhez nem igazodik, akkor az
valószínű tükröződni fog a szolgáltatási és a közszolgáltatási díjban is, amit majd
megkap a Holdingtól az aktuális közszolgáltató. Ez vonatkozik Gyomaendrődre és a
Körös- szögi Kistérségre is. Ahogyan már egy korábbi napirendi pontnál is említette
ez várhatóan ebben az évben meg fog történni. Nagyjából egy fél év alatt tehát át
fog alakulni a rendszer és onnantól kezdve a szállítási területek felosztása is át fog
alakulni. Mivel Gyomaendrőd egy lerakóval rendelkezik, ezért fontos és központi
helyen vannak, így a közszolgáltatójuk, legyen szó akár a Gyomaközszolg Nonprofit
Kft-ről vagy a Körös-szögi Kistérség Nonprofit Kft-ről, jó helyzetben van. Nagyon
nyitott és várja, hogy hogyan fogják majd megoldani ezt a problémát.
Megköszönte Ügyvezető úrnak a részvételt, és további kérdés hiányában kérte, hogy
szavazzanak a döntési javaslatról
Kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
185/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. 2015. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és
források értéke egyezően 224.798 ezer Ft. A társaság 2015. évi mérleg
szerinti eredménye 7.561 ezer Ft.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester 2. döntési javaslatként kérte, hogy fogadják el az üzleti
tervet.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
186/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2016. évi üzleti tervét.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
36. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása –
hiánypótló végzés alapján
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete a januári ülésén módosította a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát. A módosítással a Kft döntött arról,
hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően működik tovább,
valamint arról, hogy a Kft. törzstőkéje 3.000.000,- Ft-ra megemelésre kerül.
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A Gyulai Törvényszék Cégbírósága hiánypótlásra szólította fel a Társaságot.
Elsősorban formai illetve jogszabályi rendelkezéseknek a megfeleltetését kérte a
társasági szerződésen keresztül. Ez a Képviselő-testület akkori döntését érdemben
nem érinti, hisz elsősorban formai módosításokról van szó. A módosítandó társasági
szerződés mind a módosító okirat mind pedig az egységes szerkezetű okirat az
előterjesztés mellékletét képezi. Azért ilyen módon terjesztették be, mert a hiánypótló
végzés alapján az alapszabályt kizárólag az abban foglaltaknak megfelelően lehet
módosítani a társasági szerződést. A további módosítási igényekkel egy következő
napirend foglalkozik majd a képviselő-testület.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
187/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló
testület, a társaság Alaptó Okiratát a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cg. 04-09008715/46. számú végzése alapján az alábbiak szerint módosítja, valamint
felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
„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.(III.31.) Gye.Kt. határozatával – a Gyulai
Törvényszék Cégbírósága Cg.04-09-008715/46. számú végzése alapján az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezései törlésre kerülnek.
2. Az alapító okirat I/1. pontjánál a cég rövidített elnevezése törlésre kerül.
3. Az alapító okirat II. pontja kiegészül a társaság cégjegyzékbe bejegyzett
telephelyének (5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2.) feltüntetésével.
4. Az alapító okirat V. pontja kiegészül az alábbi megállapítással:
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A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
5. Az alapító okirat VI. pontjának első mondata kiegészítésre kerül azzal, hogy a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
6. Az alapító okirat VI. pontjánál „az üzletrész bevonásának elrendeléséről”
rendelkezés törlésre kerül.
7. Az alapító okirat X. pontjánál a „Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:”
szövegrészt követő rendelkezések az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
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.
8. Az alapító okirat X. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel :
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2016. március 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:"
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatként kérte, hogy szavazzanak az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
188/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló
testület, a társaság egységes szerkezetbe foglalt Alaptó Okiratát a Gyulai Törvényszék
Cégbírósága Cg. 04-09-008715/46. számú végzése alapján az alábbiak szerint fogadja
el, valamint felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére
és aláírására.
„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]
I.
A TÁRSASÁG NEVE
1.
A társaság cégneve:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
[2]
II.
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE
1.
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
2.
A társaság telephelye:
5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2.
III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
Tevékenységi körök TEÁOR szerinti besorolással:
8130 ’08
Zöldterület-kezelés (főtevékenység)
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.
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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.
A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
VI.
A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE
Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben az alapító tag dönt, a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
Ennek megfelelően az alapító határoz:
a számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény
felhasználásáról
az üzletrész felosztásához való hozzájárulásról [3]
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
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. 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 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
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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/
A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre különösen a következő:
a)
megvizsgálja az alapító valamennyi, véleményezésre előterjesztett
döntéstervezetét, és azokról véleményt mond
b) írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról
c)
ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
d) munkája során jelentést kérhet a vezető tisztségviselőkről, illetve tájékoztatást a
társaság munkavállalóitól
e)
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.
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.
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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.
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:
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 okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cg.0409-008715/46. számú végzése alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…/2016. (III.31.) Gye. Kt. számú határozatával kapcsolatos módosításokat tartalmazza
vastag, dőlt betűvel szedve. Az ellenjegyzés a módosított részekre vonatkozik.
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Gyomaendrőd, 2016. március 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyezem:”
[1] Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (III.31.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
[2] Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (III.31.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
[3] Korábbi rendelkezés törölve a …/2016. (III.31.) Gye Kt. sz. alapítói határozat alapján
Határidő: azonnal
37. Napirendi pont
Muzeális intézmények szakmai támogatása című pályázati felhívás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Petényi Roland osztályvezetőt a napirendi pont
ismertetésére.
Petényi Roland osztályvezető ismertette az előterjesztést, mely szerint az emberi
erőforrás minisztere pályázatot hirdetett a muzeális intézmények szakmai
támogatására.
A Kubinyi Ágoston Program keretében lehetőség nyílik állandó kiállítások
előkészítésére és létrehozására, állandó kiállítások felújítására vagy korszerűsítésére,
közösségépítő tevékenység megvalósítására, közösséget erősítő szerep növelésére,
infrastrukturális fejlesztések lebonyolítására.
A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, benyújtásának határideje 2016. április 7.
A maximális támogatási igény 4 millió Ft. Jelen pályázati konstrukció keretében
lehetőség nyílik az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére, melynek
eredményeképpen az állandó kiállítás korszerűsítésére, restaurálásra és állagvédelmi
munkák elvégzésére kerülne sor.
A projekt részét képezné kiállítás vezető prospektus és szórólap készíttetése, valamint
halászati gyűjtemény megvásárlása és belőle kiállítás készítése a Helytörténeti
Gyűjtemény részeként.
Toldi Balázs polgármester kérdés hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.

426

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kubinyi
Ágoston Program keretében meghirdetett Muzeális intézmények
szakmai támogatása című felhívásra az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése érdekében.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
38. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás a Templárius Alapítvánnyal
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette a napirendi pontot, mely szerint a Templárius
Alapítvány képviseletében Ungvölgyi János kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
melyben kérik, hogy EFOP-1.2.1. kódszámú Családháló - Modellprogram a családok
erőforrás- és kompetenciaközösségének fejlesztésére” címmel benyújtani kívánt
pályázatukhoz az Önkormányzat együttműködési megállapodást kössön velük. A
pályázatban elérni kívánt célokat az előterjesztés tartalmazza. Az együttműködési
megállapodás, pénzügyi kötelezettségekkel nem jár Gyomaendrőd Város
Önkormányzatra vonatkozóan.
További kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd
Város Önkormányzat és a Templárius Alapítvány közötti együttműködési
megállapodást az alábbi tartalommal:
Együttműködési megállapodás
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az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
„Védőháló a családokért” című felhívásához
Kódszám:
EFOP-1.2.1-15

Együttműködési megállapodás

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül:
Támogatást igénylő:
Székhely:
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

Templárius Alapítvány
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5.
18856617-1-04
Ungvölgyi János

Intézmény/szervezet neve:
Székhely:
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
15725527-2-04
Toldi Balázs

(továbbiakban: Felek).
Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a
felek kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a
projekt céljainak megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt
együttműködnek.
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):
Családháló - Modellprogram a családok erőforrás- és kompetenciaközösségének
fejlesztésére
Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid
leírása:
A Templárius Alapítvány „Családháló - Modellprogram a családok erőforrás- és
kompetenciaközösségének fejlesztésére” címmel pályázatot kíván benyújtani a
’Védőháló a családokért’(kódsz.: EFOP-1.2.1.) pályázati kiírás keretében. Nemzeti és
keresztény elkötelezettségű országos hatókörű civil szervezet révén, egy olyan
kísérleti projektet kívánunk megvalósítani, amelynek eredményeit az ország más
területein is hasznosítani tudjuk.
A pályázat keretében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
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1.
Családmenedzsment:
Formális és nem formális képzések a képességmegtartó családok érdekében. A
projekt során tananyagot készítünk, és pilotprojektként képzéseket szervezünk
Gyomaendrődön.
2.
Családháló:
2.1. Családi közösségépítő programok szervezése
2.2. Ifjúsági táborok szervezése
2.3. Virtuális családháló- szivességbank létrehozása
2.4. Családfa informatikai rendszer kialakítása
2.5. „Nagycsaládok a szülőföldért” – Családszociológiai Konferencia szervezése
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elviekben támogatja az Alapítvány programját,
annak megvalósulásához pénzügyi támogatást nem biztosít.
Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül
támogatásban.
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.
Támogatást igénylő:
..............................................
Név
..............................................
Szervezet

Együttműködő szervezet:
..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

Határidő: azonnal
39. Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester megkérdezte kinek van kérdése, bejelentése.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Botond utca és a Petőfi utca
sarkánál a gyalogosátkelőnél a csapadékvíz elvezető árok feletti átjáró nagyon
balesetveszélyes. Széttört a beton. A gyerekek arra járnak iskolába és már többen
szóltak neki, hogy javítsák ki. Az ezzel szembeni járdaszakaszon szintén nagyon
rosszul állnak a betonlapok. Kérte ezek lehetőség szerinti javítását.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felhívta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
figyelmét a Fő út és a Bajcsy- Zsilinszky út hibáira. Kétszámjegyű útról van szó, mely
lassan csak a kamionoknak járható. A személygépjárműveknek csak úgy érdemes arra
menni, ha fényképező gépet visznek magukkal, mert még helyismerettel rendelkező
gépkocsivezetőknek is erőt próbáló lassan, hogy kikerüljék a kátyúkat.
Betkó József bizottsági elnök Pardi László osztályvezetőtől kérdezte, hogy mivel
most döntés születetett a Rózsakert Idősek Otthona előtti parkoló építésről illetve az
anyagi forrás biztosításáról, mikorra várható a parkoló elkészülte.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, jelen dötnéssel csak a tervezéshez
biztosítottak önerőt. Ahhoz, hogy ott parkoló legyen, miután meglesznek a tervek,
majd a költségvetésből kell forrást biztosítaniuk erre. A terveket most megrendelik,
azután költségesítik, és miután azok megvannak, visszakerül döntésre a bizottságok
illetve a testület elé, és forrást ezután lehet rá biztosítani.
Betkó József bizottsági elnök arra volt kíváncsi, hogy ebben az évben vagy a jövő
évben valósulhat-e meg a beruházás?
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint nem tart évekig megtervezni két
parkolót, tehát tudják majd tárgyalni még ebben az évben.
Betkó József bizottsági elnök Pardi László osztályvezetőtől kérdezte meg, hogy
addig is a bejárattal szembeni árok lefedését meg lehetne-e oldani saját erőből, akár
a közmunkaprogram segítségét igénybe véve, akár más költségvetésből, ugyanis ott
jelenleg ez a legnagyobb probléma, hogy a kerekes székkel és hordággyal szállítható
betegek mozgatása roppant nehéz.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Közúttal kell egyeztetniük erről a
csapadékvíz lefedésről, mellyel a probléma pillanatnyilag orvosolható. Véleménye
szerint azonban mindenképp érdemes lenne megvárni a terveket, hisz azok biztosan
tartalmazni fognak csapadékvíz elvezetést is, és ezt célszerű lenne azzal összhangban
lefedni.
Betkó József bizottsági elnök javasolta, hogy addig is az ideiglenes megoldást
valósítsák meg.
Toldi Balázs polgármester elmondta, akik figyelemmel kísérték a közfoglalkoztatás
kereteiben megvalósuló munkálatokat, azok láthatták, hogy most fejezték be a
Csókási átjárót, majd pedig a Vásártéri lakótelepen építenek parkolót az óvoda
környékén. Az Endrődi Népház környékén is elkezdődtek a munkálatok, ott szintén
parkolót építenek. Annak elkészülte után visszajönnek a gyomai városrészre és az
Ipari park felé vezető úton járdát építenek, illetve szélesítenek majd.
430

A Besenyszegi városrészen is járdát fognak építeni. Ezzel arra utalt, hogy van egy
ütemterv, melyet tartani szeretnének. Amennyiben a tervezés hamarabb meglesz és
ezeket a munkákat megelőzi, valamint a testület pozitív döntése, akkor elég
valószínű, hogy nem lesz rá idejük. A tervek azonban minden bizonnyal vissza tudnak
kerülni majd a következő testületi ülésre, így nem kell arra féléveket várni.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, a Postánál életveszélyes a bejáró. Kérdezte,
hogy kié az és kinek a dolga lett volna a parkoló építése után annak helyrehozatala?
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Magyar Posta tulajdona a parkoló és a
bejáró is. Az Önkormányzat megcsinálta a parkolót, ezzel a nagyobb problémát
orvosolta, a bejáró kijavítására fel fogják kérni a Magyar Postát.
Vaszkó Katalin helyi lakos érdeklődött még, hogy mivel a vízi színpadnál nagyon sok
rendezvény lesz, hogy lehetett átvenni egy ilyen létesítményt mosdó nélkül?
Megoldásként javasolta, hogy esetleg a Járási Hivatalban lehetne erre lehetőséget
biztosítani.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Sportcsarnokban van erre lehetőség,
hisz azt a Zöldpark Nonprofit Kft üzemelteti. Ha tehát akkora rendezvény lesz a vízi
színpadon, hogy szükség lesz mosdóra és öltözőre, akkor a két intézmény vezetője
meg fogja ezt tudni beszélni, és lesz erre lehetőség.
Vaszkó Katalin helyi lakos visszautalva az előző testületi ülésen elhangzottakra
kérdezte, hogy az öregszőlői Kör utca és a Szarvasi útnál régen üzemelő artézi kutat
nem lehetne-e újból megnyitni?
A gyepmesteri teleppel kapcsolatban pedig azt kérdezte, hogy, ha már úgyis fel lesz
újítva, nem lehetne-e olyan személyt alkalmazni, aki szereti az állatokat.
Örömmel veszik a Vásártéri lakótelepen élők, hogy megkezdődtek a parkoló építés
munkálatai.
Putnoki László helyi lakos tett néhány észrevételt. Először is arra vonatkozóan, hogy
a város tisztességes adófizető polgáraként olyan környezetbe kénytelen élni a város
központi részén, a Wesselényi utcában, ahol olyan életvitelt folytatnak emberek, mely
elviselhetetlen. Szívesen prezentálná az ott érezhető helyzetet, mely dögtelephez
vagy veszélyes hulladékokat égető telephez hasonlít. Már több éve jelzi ezt a
Hivatalnak, és nem történik semmi pozitív változás. Már az Ezerjó kerítését is
megkezdték.
Érdeklődött még a Pájer Strand üzemeltetéséről. Nem érti, hogy miért nem nyílt
pályázat keretében hirdették meg az üzemeltetést, hátha akkor jobb ajánlatot adtak
volna más pályázók, például kedvezőbb jegyárat a lakosságnak.
Kérdezte, hogy miért nem szerepel a jegyzőkönyvekben az, hogy ki hogyan szavazott
az egyes döntéseknél. Régen ez benne volt a jegyzőkönyvekben.
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