GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
13/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i üléséről a
Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottként

Jegyzőkönyv
vezető:

Dr. Pacsika György a Járási Hivatal vezetője,
Oltyán
Sándor
a
Szarvasi
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője, Paraizs Tamás a Gyomaendrődi Rendőrőrs
őrsparancsnoka,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti központ vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház igazgatója,
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Fekete József a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vagyon Dezső az Országos Roma Önkormányzat képviseletében,
Várfi András a Békés Megyei Közgyűlés Alelnöke

Jakucs Mária
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Ülés időtartama: 13:55-16:45
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Járási Hivatal vezetőjét, Várfi
András alelnök urat, a Rendőrség képviseletében Kapitányságvezető urat,
Őrsparancsnok urat. Köszöntötte az intézményvezetőket, a gazdasági társaságok
vezetőit, és minden megjelentet a Képviselő-testület mai nap 14 órára összehívott
ülésén. Köszöntötte továbbá a város lakosságát a helyi Tv-n keresztül.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Papp István és Béres János képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Papp István és Béres János
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét.
Az eredetileg kiküldött anyaghoz képest három új napirendi pont került kiküldésre Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel, TOP-3.2.2-15 pályázat
benyújtása napelempark létrehozása érdekében, Gyomaszolg Ipari Park Kft.
tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek és gépek tervezett értékesítéséről és
Önkormányzati fejlesztések 2016 pályázat tárgykörben.
Ugyanakkor újólag került kiküldésre a 4. napirendként szereplő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a 9.
napirendi ponthoz megérkezett a Közalapítvány Kuratórium Felügyelő Bizottságának
vizsgálati jelentése.
A napirendek sorrendjét annyiban javasolta módosítani, hogy a Belső ellenőr kérésére
a 14. napirendi pontként szereplő Gyomaszolg Ipari Park Kft. 215. évi
gazdálkodásának utóellenőrzéséről szóló előterjesztést 4. napirendi pontként
tárgyalja meg a testület. A 24. napirendként szereplő „Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója” pedig legyen az 5.
napirendi pont.
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Továbbá Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok jelezte, hogy várhatóan 14.30 óra körül fog
megérkezni az ülésre, így az általa készített Beszámoló a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015 évben elvégzett feladatairól tárgyú előterjesztés
megtárgyalására ekkor kerülne sor.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérés a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás, kiegészítés hiányában felkérte a képviselőket határozzák meg az ülés
napirendjét az általa ismertetett sorrendben.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
2. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett
feladatairól
3. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2015. évi tevékenységéről
4. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése
5. „Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója”
6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása, I. forduló
8. Dévaványán biztosított szakrendelések
9. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. év első negyedévi
gazdálkodásának alakulásáról
10. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
11. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015.
évi gazdálkodásáról
12. Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
13. Nyári napközis ellátás biztosítása
14. Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
15. A Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőinek
díjváltoztatási kérelme
16. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési támogatási kérelme
17. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
18. Katona J. utca 54. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
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19. Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterületre 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésére benyújtott pályázatok értékelése
20. Országos Roma Önkormányzat kérelme
21. Járási Hivatal tetőjavítása
22. Losonczy utcai záportározó tereprendezése
23. 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok
24. Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról
25. Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
26. Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel, TOP-3.2.2-15
pályázat benyújtása napelempark létrehozása érdekében
27. Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek és
gépek tervezett értékesítéséről
28. Önkormányzati fejlesztések 2016 pályázat
29. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
30. Méltatlansági eljárás lezárása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a képviselő-testület döntéseinek
végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket. Megkérdezte,
van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
246/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
60/2016.(I.28.); 105/2016.(II.25.); 173/2016.(III.31.); 174/2016.(III.31.);
175/2016.(III.31.); 183/2016.(III.31.); 184/2016.(III.31.) KT. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester ezt követően beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy május 5-én és 6-án volt szabadságon, illetve május 27-én és május
30-án szeretne két nap szabadságot letölteni.
Felkérte a képviselőket, hogy a beszámolót vegyék tudomásul.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2016. (V. 26.) 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 szavazzanak a beszámolóról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester beszámolóját a
szabadságának alakulásáról, amely szerint 2016. május 5-6-án 2 nap
szabadságot töltött le, 2016. május 27-30-án pedig 2 nap
szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük,
hozzászólásuk a beszámolóhoz, illetve a Rendőrség részéről jelenlévő parancsnok
urak kívánják-e azt kiegészíteni.
Paraizs Tamás r. alezredes fontosnak tartotta megemlíteni, hogy 2015. július 1-től
Csárdaszállás Község is a Gyomaendrődi rendőrőrs területéhez került csatolásra. Ezzel
együtt egy körzeti megbízotti státuszt is kapott a rendőrőrs, így zökkenőmentesen
meg tudják oldani mindkét település közbiztonságának a kezelését.
További említést érdemel, hogy az elmúlt 6 év viszonylatában a 2015 év volt az,
amikor a legkevesebb bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására Gyomaendrőd
területén. Jó lenne, ha ezt a tendenciát a jövőben is tartani tudnák. Ezt a munkát
nyilván nem tudták volna ilyen szinten végrehajtani, ha a képviselő-testülettől,
polgárőrségtől nem kapják meg azt a segítséget, amit hosszú évek óta megkapnak.
Ezúton is megköszönte ezt a segítséget és bízott benne, hogy a jövőben is
számíthatnak rá. Köszönte továbbá a város lakosságának is, hogy a törvények
betartásával segítették a rendőrség munkáját.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy az új trafipaxok a sebesség
mérésen túl mi az, amit még rögzítenek, mérnek. Gondolt itt a biztonsági öv
bekapcsolására, stb. Van-e erre valamilyen retorzió?
Oltyán Sándor kapitányságvezető válaszolva elmondta, a trafipaxokkal kapcsolatos
kommunikációt az ORF-k saját magának tartja fent. A polisz.hu internetes oldalon
minden ezzel kapcsolatos tudnivalót el lehet olvasni.
Toldi Balázs polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrőd Város 2015.
évi közbiztonságárak helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
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3.Napirendi pont
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2015. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Omilliák Csaba tűzoltó parancsnok elkészítette
a beszámolót, melyet elfogadásra a képviselő-testület elé terjesztett.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel. Parancsnok úr kívánja-e a beszámolót
kiegészíteni.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2015. évi tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a márciusi ülésén hozott
határozatában a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 2015. évi nagy összegű veszteség
miatt belső ellenőrzés lefolytatását rendelte el. A képviselő-testületi határozat
alapján az önkormányzat külön megbízási szerződést kötött Bencze Lajosné
okleveles könyvvizsgáló és belső ellenőrrel az éves beszámolóban kimutatott
veszteség okának vizsgálatára, belső ellenőrzés lefolytatására. A belső ellenőr a
vizsgálatot határidőben elvégezte, a belső ellenőrzési jelentést megküldte az
önkormányzat részére, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Megkérdezte Bencze Lajosnét, hogy kívánja-e kiegészíteni a jelentést.
Bencze Lajosné nem kívánta kiegészíteni.
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Betkó József bizottsági elnök a Pénzügyi bizottság által javasoltakkal kapcsolatban
megkérdezte, hogy a vagyonvesztés objektív és szubjektív okainak vizsgálatával ki
lesz megbízva. Kire gondolt a bizottság.
Toldi Balázs polgármester válaszolva megjegyezte, erre nem tett javaslatot a
bizottság, ezt nem határozta meg.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint pedig csak ki kellene mondani, hogy
ki folytassa le ezt a vizsgálatot. E nélkül túl általános a döntési javaslat.
Varjú László a Pénzügyi bizottság tag hangsúlyozta, a bizottsági vélemény, javaslat
kialakítása során nem az volt a központi kérdés, hogy ki folytassa le a vizsgálatot, erre
vonatkozóan valóban nem hangzott el javaslat sem a bizottság sem a hivatal részéről.
A korábbi vizsgálat kapcsán sem kérdezték meg a bizottság javaslatát.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a tulajdonosnak, tehát a képviselőtestületnek kell majd ezt a feladatot végrehajtani. Azt azért jó lenne tudni, hogy miért,
minek és főként kinek köszönhető, hogy ez a helyzet kialakult.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a testület előtt szerepel egy részletes belső
ellenőri jelentés. A bizottság döntése is arra irányult, hogy tovább kell bontani a
vagyonvesztésnek az okait, hogy hogyan fordulhatott elő 1 év alatt 53 millió Ft
vagyonvesztés a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél. Viszont nem csak ezt az 1 évet,
hanem folyamatában kell vizsgálni, hiszen 5 év alatt több mint 100 millió Ft volt a
vagyonvesztése a Kft-nek. Ha most a képviselő-testület elfogadja ezt a döntési
javaslatot, akkor a júniusi ülésre javaslatot tesznek arra, hogy ki folytassa le ezt a
vizsgálatot.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft 2015. évi
gazdálkodásának az éves beszámolóban kimutatott veszteség okának
vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentést azzal, hogy vizsgálják
meg a belső ellenőrzési jelentés összegzésében kimutatott 53 millió
Ft-os vagyonvesztés objektív és szubjektív okait.
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Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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 bizottság a márciusi ülésén
kezdeményezte a helyi lakásrendelet felülvizsgálatát, a bérlakások pályázati
feltételrendszerének tekintetében. A képviselő-testület az áprilisi ülésén úgy döntött,
hogy szükségesnek tartja a rendelet módosítását, új rendelet megalkotását az alábbi
tartalommal:
 A bérlakások pályázati feltételrendszeréből hatályon kívül helyezi a jövedelmi
és vagyoni jogosultsági feltételeken felüli szempontrendszert.
 Az átruházott hatáskör pontosítása a bérleti szerződéseken.
 Az elmúlt három év jogalkalmazási gyakorlata alapján további pontosítások
elvégzése - alcímek beszúrása.
A hivatal előkészítette a rendelet normaszövegét, mely a döntési javaslatban
olvasható.
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A tulajdonosi jogokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) és a Polgármester gyakorolja.
(2) A Bizottság átruházott hatáskörben
a) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a Bérlőt,
b) megállapodást köt a Bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást
ajánl fel,
c) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás
tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős
elhelyezést igénylő esetben - a bizottság és a képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett - dönt az üres, rendelkezésre álló bérlakások pályázati eljárás
lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos
megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét
és dönt a támogatás biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek (továbbiakban: Kezelő) átadja és felhatalmazza a
Kezelőt és a Bérbeadót a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bérlővel
történő megállapodás tartalmának meghatározására.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő az e rendelet szabályai
alapján kötött kezelési szerződés alapján közreműködik.
3. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a
(2) bekezdésben felsorolt jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
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f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a Bérlővel az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti
meg. Közérdekű célból történő, illetve a 13. §-ban foglalt bérbeadás esetén a
szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni. Az 1. § (3) c) pontjában
foglalt bérbeadás esetén a szociális bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
4. § (1) A Bérbeadó - a törvényben, illetőleg a rendeletben meghatározott
lakásgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges lakások kivételével - köteles
pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú valamint
a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás
megüresedésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles
kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel
meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) tájékoztatást a szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér
megfizetéséhez a rendeletben szabályozott lakbértámogatás igénylésének
lehetőségéről.
(3) A Bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, a rendelet szabályainak
figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést,
valamint rangsort felállítva dönt két további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése
esetére.
(5) A 1. § (3) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben
szociális bérlakás biztosítására irányuló bérleti szerződés maximum 6 hónapra
köthető.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő,
egyedül álló meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak az
irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havi jövedelmet kell alapul venni.
5. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
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6. § (1) A Bérbeadó a Bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a
házastárs lakásba való beköltözésének időpontjától függetlenül - Bérlőtársi
szerződést köteles megkötni.
(2) A Bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a Bérbeadó
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén befogadhatja:
a) közeli hozzátartozóját (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja),
b) élettársát.
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a
bérlőtársi szerződés, ha az (1) és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az
önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A Bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek
tekinteni, ha az ingatlan más javára szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki
állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas, és ezt az építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
7. § (1) A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és
közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az
óvadék összege lakásonként a 2. és 3. mellékletben került meghatározásra.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési
számlájára történik, melyet az Önkormányzat elkülönítetten kezel.
(3) Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Bérlő a lakást rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban adja át, az óvadék összegét 8 napon belül vissza kell
fizetni. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólításában megadott 15 napos
határidőben nem teszi meg a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához
szükséges intézkedéseket, a határidő eredménytelen eltelte után a szerződéskötéskor
fizetett óvadék felhasználásra kerül.
8. § (1) A 9-16. §-ban meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése
céljából a pályázó köteles a maga és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről adatot szolgáltatni.
(2) Az adatok a rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások
bérletével, illetőleg elidegenítésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
2. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás
9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található
szociális bérlakás.
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(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot
a pályázó és a vele közös háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és
vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének vizsgálata alapján a 1. § (2)
bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek
családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó
átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem
adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb
ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke
meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum
ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a
mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők
számától függően, valamint a rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe
véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
10. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5
évre megállapított, határozott időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a
határozatlan idejű szerződéssel rendelkező Bérlő lakáscseréjére.
(2) A Bérbeadónak a Bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát
megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a Bérlő jövedelmi, vagyoni
helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a Bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott
időtartamra, 5 évre lehet meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott
szerv döntése alapján.
(4) Ha a Bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek,
akkor a határozott idő lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a
vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
11. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
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3. Szolgálati jelleggel történő bérbeadás
12. § (1) Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 2. mellékletben található szolgálati
bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az
Önkormányzat intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban,
munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen
történő helyrehozatalát, a Bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei
között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
fennállásának időtartamára adható bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti
jogviszonyát folytatni nem lehet.
13. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás - amennyiben szolgálati jelleggel
illetve közérdekből a bérlakásra nincs igény - egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező személy pályázhat,
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem
rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása a 3. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság
hatáskörébe tartozik.
4. Költségalapú bérbeadás
14. § (1) A költségalapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás
állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakít ki az
önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 3. mellékletben található
költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
bizottság állapítja meg a 15. és 16. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek
alapján.
15. § (1) A 3. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő
költségalapú bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
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b) aki - és a vele együtt költöző személy- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal
nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak
megkötését a szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott
időre szólhat, melyet a Bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal
maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben
részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek
szakember ellátottságát javítja,
b) a költségalapú bérlakások Bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy
rövidebb idejű bérleti szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már
gondoskodnak saját háztartásukban.
16. § (1) A 3. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt
lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki
a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben
részesítendő, aki az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív
elbírálását követő 8 napon belül.
5. Közérdekből történő bérbeadás
17. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott
időre, illetve feltételhez kötötten lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más
közérdekű feladat ellátása érdekében foglalkoztatott - elsősorban felsőfokú
végzettségű - szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) A lakásbérleti szerződést, az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel
kell megkötni. A szerződés időtartamát, az elhelyezést kérő szerv kérelmében
foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület határozza meg.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel
nem csökkenthető.
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(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás,
kivéve az Endrődi u. 5-7. szám alatt található bérlakásokat.
6. A lakbér mértéke
18. § (1) A Bérbeadó a rendelet 1., 2. és 3. mellékletében közölt lakbérek alapján
akkor köt bérleti szerződést, ha ezt a jövőbeni Bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a Bérbeadó az
önkormányzati rendelet módosítása esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét
egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az
első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a Bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti
díját. Mind az egyedi lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj
felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
7. A felek jogai és kötelességei
19. § (1) A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást
a) a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá,
b) a lakásban a bérlő elvégez olyan karbantartási, felújítási munkálatokat, mellyel a
lakás műszaki állaga javítható, szinten tartható.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni
kell az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által
elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti bekerülési összeget, valamint
tételes - igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A Bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti
vissza (lelakás).
(4) Amennyiben a Bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem
tudja érvényesíteni - lejár a meghatározott időtartamú bérleti szerződése -, a
fennmaradó összeget a Bérbeadó a Bérlő részére - a bérleti szerződés lejártát követő
8 napon belül egy összegben megtéríti.
20. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően megállapodhatnak abban, hogy amennyiben a Bérlőnek nem felel meg a lakásban
lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az rendeltetésszerű
állapotban van, a Bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés,
burkolat cseréjét, felújítását, de annak költségeit a Bérbeadó nem vállalja át. Az
elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi, a lakásban marad a bérleti
jogviszony megszűnését követően.
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21. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően megállapodhatnak abban, hogy a Bérlő a lakást átalakíthatja, korszerűsítheti.
Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez által
növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését.
Amennyiben a Bérbeadó a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a
bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő igényt tarthat a megállapodásban
foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de
mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított 1 éven belül, egy összegben.
22. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak,
valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A lakbér rendeleti
megállapítása e kötelezettség figyelembevételével történik. Ettől eltérő megállapodás
esetén a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a Bérbeadó által elvégzett fenti
munkák éves összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó Bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek
és a kerítésnek az állag megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó
közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A Bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a
közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
23. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a Bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak
megfelelő falfestés, (meszelt, enyves, tapétás, stb.)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása,
(rendelő, gépjárműtároló és egyéb helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-,
gázhálózat, stb. működőképes átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban,
hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket a Bérbeadó teszi
rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen elfogadott Bérlői
költségtérítés fejében.
(3) A Bérbeadó a Kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés
időpontjáról a Bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen írásban értesíteni kell.
24. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a
rendelet szerinti lakbérnek megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal
növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két hónap után az előző lakbér
10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
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25. § Amennyiben a Bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásbérleti
jogviszonyát cserelakás biztosítása nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves
lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti jogviszonya legalább három
évig fenn állt.
26. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban
az esetben, ha a lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó
szerződési feltételeket.
(2) A Bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az
önkormányzat előzetes hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselőtestület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
27. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más
jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - másik lakásban való
elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy, ha azt megelőző lakásbérleti
jogviszonyáról az önkormányzat javára pénzbeli térítés ellenében mondott le, újabb
bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak visszaadni.
8. A lakbértámogatásra való jogosultság feltételei
28. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó Bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők
összjövedelmének 20%-át eléri, vagy azt meghaladja.
b) 1.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők
összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő
számlájára utalja.
(4) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó
hatáskörét a polgármesterre átruházza.
9. A helyiségbérlet szabályai
29. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján
hasznosítható helyiségekről.
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(2) A Bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás
lefolytatása után adhat bérbe.
30. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca,
házszám), alapterületét, rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható
tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő Bérlő által saját
költségen elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az
esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás
megtartásának helyét és időpontját.
31. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély
másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) A pályázat akkor érvényes, ha legalább két pályázó nyújtotta be igényét.
Érvénytelen pályázat esetén a pályázati kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
(3) Amennyiben a megismételt pályázat eredményeként ismét csak egy igény érkezik
be, úgy a két pályázati eljárás különböző pályázói közül kell választani, vagy azonos
pályázó estén az egyedüli igénylővel kell szerződést kötni.
32. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát
az előírt időben és tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj
megfizetését vállalja.
33. § (1) A Bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és
felszereltséggel, leltár alapján köteles a Bérlőnek átadni.
(2) A Bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt
használatnak (tevékenység) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg
berendezze.
34. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős
szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról,
illetőleg cseréről,
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c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a Bérlő
kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek
tisztántartásáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a
Bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A Bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését
átvállalhatja, ha a Bérlő a munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A Bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről előzetes engedélyezés alapján - gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit
a bérleti díjban érvényesítheti.
35. § A Bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban
és felszereléssel köteles átadni.
36. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
37. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is
köthető.
38. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez
hozzájárulás nem adható.
10. Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése
39. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban
meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt havi egyenlő részletekben kötelesek
megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az eladó
abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az
adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a
vételár teljes összegű kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított
6 éven belül kiegyenlíti, azt a teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára
kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1)
bekezdésben körülírt kamattal növelt összeget kell megfizetnie a teljes
vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de
a vállalt határidőnél azt korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15
% kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket
elveszíti, és a vételárhátralék egy összegben válik esedékessé.
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40. § Az a Bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk.
idevonatkozó rendelkezései az irányadók.
41. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második
pályáztatás (licitálás) esetén lehet eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv
jogosult.
42. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás
állományból legalább az előző lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
43. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési
előirányzatból kialakított önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől
számított 20 évig nem idegeníthető el.
44. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a Bérlő az elővásárlási jog
alapján vásárolhat meg - a forgalmi érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem
vonatkozik a Bérlő elővásárlási joga.
11. Záró rendelkezések
45. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2016. május

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. június hó 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. június 7.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
A

B

C
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D

E

1

Bérlakás címe

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Lakbér összege
(Ft/hó)

2

Vízmű sor 2/E

Komfort nélküli

31

1

3.880

3

Vízmű sor 2/G

Komfort nélküli

41

1

5.140

4

Vízmű sor 2/H

Komfort nélküli

30

1

3.760

5

Vízmű sor 2/J

Komfort nélküli

35

1

4.390

6

Vízmű sor 2/K

Komfort nélküli

29

1

3.640

7

Vízmű sor 2/L

Komfort nélküli

31

1

3.880

8

Október 6. ltp.

Komfortos

55

1,5

11.320

Komfortos

58

2

11.940

Komfortos

58

2

11.940

Komfortos

55

1,5

11.320

Komfortos

58

2

11.940

Komfortos

55

1,5

11.320

Komfortos

58

2

11.940

Komfort nélküli

90

2

11.290

16 Apponyi u. 24/A Összkomfort

60

2

15.650

17 Apponyi u. 24/C Összkomfort

56

2

14.610

A/12
9

Október 6. ltp.
B/2

10 Október 6. ltp.
B/5
11 Október 6. ltp.
B/6
12 Október 6. ltp
B/11
13 Október 6. ltp
B/12
14 Október 6. ltp.
B/13
15 Fő u. 133.
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2. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások

1

A

B

C

D

Bérlakás címe

Komfort-

m²

Szoba-

fokozat

szám

E

F
Lakbér

G

H

Garázs Óvadék

Garázs összege bérleti összege
m²

Ft/hó

díj ÁFÁ-

Ft

(nettó) val Ft/hó
2

Álmos u. 11

64

2

16.680

50.000

59

2

12.140

50.000

59

2

15.390

50.000

59

2

15.390

50.000

65

2

16.940

50.000

72

2

18.770

50.000

61

2

15.910

50.000

Komfortos

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

2

11.940

50.000

Komfortos

55

1,5

11.320

50.000

Összkomfort
3

Hősök u. 39/B

4

Fő u. 45/1.

Komfortos

Összkomfort
5

Fő u. 45/2.
Összkomfort

6 Apponyi u. 24/B
Összkomfort
7 Népliget u. 1/A
Összkomfort
8 Népliget u. 1/B
Összkomfort
9

Október 6 ltp.
A/2
Október 6ltp

10

A/13
Október 6 ltp

11

B/8
Október 6. ltp

12

B/3
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Október 6. ltp.
13

Komfortos

58

1,5

17.750

50.000

Komfortos

57

2,5

11.730

50.000

80

2,5

28.980

50.000

B/10
Vásártéri ltp. ¼

14
Fő út 210.
15

Összkomfort
Magtárlaposi út

16

1-3./I.

80,79 Lakótér
Összkomfort

Magtárlaposi út
17

1-3./II.

18

29.100

1.540

50.000

18

28.900

1.540

50.000

+2 szoba
80,32 Lakótér

Összkomfort

+1,5
szoba

Magtárlaposi út
18

1-3./III.

68,37 Lakótér
Összkomfort

24.610

50.000

20.500

50.000

25.930

50.000

+1,5
szoba

Magtárlaposi út
19

1-3./IV.

56,94 Lakótér
Összkomfort

Magtárlaposi út
20

1-3./V.

+1 szoba
72,03 Lakótér

Összkomfort

+1,5
szoba

3. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségalapú bérlakások
A

B

1 megnevezés

C

D

E

m²
Komfortfokoz
at

F
Lakbér

Szobaszá Garázs Ft/hó
m

m²

G

H

Garázs

Óvadék

bérleti

összege

díj ÁFÁ-val Ft
Ft/hó

2 Magtárlaposi
úti 4 db A- Összkomforto

70,10 Lakótér+2
fél szoba

típusú
580

15

19.860

1.540

50.000

bérlakás

s

egyenként
3 Magtárlaposi

74,07 Lakótér+2

úti 4 db B- Összkomforto
típusú

15

20.770

1.540

50.000

fél szoba

s

bérlakás
egyenként
4 Endrődi u. 5 -

33,93

1 szoba

-

12.980

-

100.000

35,70

1 szoba

-

13.630

-

100.000

7. 14 db C- Összkomforto
típusú

s

bérlakás
egyenként
5 Endrődi u. 5 7. 2 db D-

Összkomforto

típusú

s

bérlakás
egyenként
4. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez
HELYISÉGEK
A

B

1

Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.

1 bérlemény

2

Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.

1 bérlemény

3

Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség

1 bérlemény (tejkimérés)

4

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.

1 bérlemény

5

Gyomaendrőd, Szabadság téri

1 bérlemény (üzlethelyiség)

buszmegálló
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7.Napirendi pont
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a hulladékról szóló törvény rendelkezései
szerint az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási
szerződéseiket oly módon, hogy azokból:
- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Emellett
további rendelkezések beépítése szükséges a szerződésbe az új koordináló szervre
vonatkozóan.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. valamint a Békés
Megyei Kormányhivatal a módosításokkal kapcsolatban ajánlásokat adott ki, a
közszolgáltatási szerződésünk felülvizsgálására, valamint a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos helyi rendeletünk módosítására. Mivel városunk tagja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásnak, így a közös, hulladékkezeléssel kapcsolatos
projektek, megállapodások is figyelembe veendők a döntés meghozatalakor, erre
vonatkozóan széleskörű egyeztetés indult meg a Térségben. A hatályos
jogszabályoknak, valamint a Társulási viszonyoknak is megfelelő közszolgáltatási
szerződés kialakítása folyamatban van.
Első körben a hulladékgazdálkodási rendelet törvény által előírt kötelező
módosításait eszközöljük, második fordulóban pedig a – remélhetőleg már – szakmai
véleményekkel alátámasztott közszolgáltatói szerződést is tárgyalni tudja a Képviselőtestület.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet
módosító rendelet tervezetet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak
találta.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselőtestület 2016. júniusi ülésére terjessze elő.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8.Napirendi pont
Dévaványán biztosított szakrendelések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 2015. júliusi
ülésén hozott határozatában helyt adott Dévaványa Város Önkormányzat kérésének,
támogatta, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán
telephelyet létesítsen három szakrendelés ellátására. Fül-orr-gégegyógyászati 3,
szemészeti 3, és bőrgyógyászati szakrendelés 2 óraszámban.
Dévaványa Város polgármestere, Valánszki Róbert tájékoztatta a Képviselő-testületet,
hogy a szemész és bőrgyógyász szakorvosokkal szóban már megállapodást kötöttek,
illetve a fül-orr-gégegyógyászat esetében az egyeztetés sikertelen maradt. Ebből
következően Polgármester úr azt kéri, hogy a fül-orr-gégegyógyászat 20 órájából
kapott 3 óra helyett kérnének a belgyógyászat 38 órájából egy rendelési napot.
Kérelmét azzal indokolta, hogy az összes óraszám egynegyedét dévaványai lakos
tölti ki, így az egy rendelési napon a dévaványai betegeket el tudnák látni helyben. A
kérelemmel kapcsolatban dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény
igazgatója szakmai állásfoglalást adott ki, mely az alábbiakban összegezhető:
- személyi kérdésekben a szakorvosokkal szóban már megegyezés született, célszerű
lenne a szakasszisztensekkel is lefolytatni az egyeztetést;
- a rendelő fenntartásának, működtetésének költségeit Dévaványa Város
Önkormányzata vállalta,
- a szakorvosi óraszámok és a dévaványai ellátottak száma alapján reálisnak tűnik a
kért rendelési idő. Azonban nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a helyi páciensek a
továbbiakban csak a kihelyezett szakrendeléseket veszik igénybe, mint ahogy azt sem,
hogy a helyben nyújtott szolgáltatás nem vonz be több pácienst. Teljes mértékben
nem zárható ki a várólisták növekedése.
Tekintettel Dr. Lemák György igazgató véleményére valamint arra, hogy a
gyomaendrődi lakosok ellátásában zavart nem okoz a telephelyek működtetése, ezért
a bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a kérelem pozitív elbírálását.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy a szakasszisztensekkel megtörtént-e
az egyeztetés a feladat ellátásáról.
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Dr. Lemák György igazgató válaszolva elmondta, a maga részéről az egyeztetést
lefolytatta az érintett kollégákkal, akik vállalják ezt a feladatot. Arról azonban nem
kapott visszajelzést, hogy Valánszki Róbert polgármester úr részéről is megtörtént-e
mindez.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint nem lenne semmi probléma ezzel a
kérelemmel és annak teljesítésével, ha a várólista egy hétnél rövidebb lenne. Igazgató
úr a levelében diplomatikusan fogalmazott azzal, hogy nem zárható ki a várólisták
növekedése, ami most is hosszabb két hétnél a belgyógyászaton. Meglátása szerint a
hosszú várólista miatt az egy nap hiány nem fog zökkenőmentesen lezajlani
Gyomaendrődön.
Dr. Lemák György igazgató hangsúlyozta, megalapozott lehet Képviselő úr
meglátása, de amikor leírta azt, hogy nem zárható ki a várólista növekedés, akkor
leírta azt is, hogy ez miből adódhat. Az átmeneti időszak előfordulhat, hogy
kismértékben növeli a várólistát, ugyanis nem zárható ki, hogy helyben érkező
ellátásra kicsit több beteg jelentkezik be, és mivel fizikálisan csak x mennyiségű
beteget tudnak ellátni egy adott rendelés alatt ezért elképzelhető, hogy ott is lesz egy
várólista. Bízik azonban abba, hogy ez csak a kezdeti időszakban lesz így. Egyebekben
pedig dolgoznak azon, hogy a belgyógyászati várólista csökkenjen, amit véleménye
szerint meg lehet oldani. Nem számottevő az a beteglétszám, aki most újonnan
jelentkezik. Lényegében nincs másról szó, mint arról, hogy akit eddig itt
Gyomaendrődön láttak el Dévaványáról, azt most ott fogják helyben ellátni.
Vaszkó Katalin helyi lakos a téma kapcsán megkérdezte, hogy a Békési fogászattal
kapcsolatban mi a helyzet, kihez tartoznak azok a betegek, akiket eddig ők láttak el. A
helyettesítő Dr. Török Anna doktornőnél ugyanis még a foghúzásért is fizetni kell.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, az ülés végén a bejelentések között
fog részletes tájékoztatást adni a Békési fogászati rendeléssel kapcsolatban.
Egyéb kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, így felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad
Dévaványa Város Önkormányzat kérésének, ezzel egyidejűleg
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a 384/2015. (VII. 08.) Gye. Kt. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja,
hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény
Dévaványán telephelyet létesítsen három szakrendelés - szemészeti,
bőrgyógyászati és belgyógyászati – ellátására.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, jelen előterjesztésben beszámolót olvashatnak
az önkormányzat és intézményei 2016. évi első negyedéves gazdálkodásának
alakulásáról, bemutatásra kerültek a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegei.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első negyedéves
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10.Napirendi pont
Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, az előterjesztés az oktatási vagyon
működtetésének tapasztalatairól és a 2016. április végéiig terjedő időszakban
elvégzett feladatokról nyújt tájékoztatást a képviselő-testület részére. Az elmúlt
időszakban megvalósult munkálatok intézményi bontásban kerültek kimutatásra.
A 2016 évi nyári karbantartási munkálatok felmérése megtörtént, az ajánlatok beadási
határideje május vége, a bontások és kiértékeléseket követően június 20-a után neki
is tudnak kezdeni az első ütemnek, június 27-én pedig a második ütemnek.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2013-tól az oktatási
intézmények fenntartása a KLIK Gyomaendrődi Tankerületéhez került, míg a
működetőjük Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Bizonyára mindenki előtt ismert,
hogy e tekintetben újabb változtatások elé néznek. Az elmúlt két évben azonban
nagyon jól tudott együttműködni minden oktatási intézmény az önkormányzattal,
amit ezúton is megköszönt a képviselő-testületnek is.
Poharelec László képviselő megköszönte az elismerő szavakat. Ez is bizonyítja, hogy
érdemes volt harcolni, és kivívni azt, hogy akkor még, mint alpolgármestert Toldi
Balázst bízták meg ezzel a feladattal, aki egy megfelelő szilárd alapokat készített elő a
hivatal munkatársaival, ami azóta is zökkenőmentesen működött.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon
2016. április végéiig terjedő időszakot bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015. évi
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Frankó Károly a kuratórium elnöke
elkészítette az alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját - melynek
részét képezi a gazdálkodást bemutató közhasznúsági jelentés, a közhasznú
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egyszerűsített éves beszámoló, valamint eredmény kimutatás, továbbá a 2015. évi
szakmai
beszámoló.
Jelen
előterjesztéssel
kéri
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatától a beszámoló elfogadását. Kiegészítésként megérkezett a Felügyelő
Bizottság vizsgálati jelentése is, melyet az ülés elején megküldtek a képviselő-testület
részére.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
2015. évi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.
napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést
készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az Ügyrendi bizottság az átfogó értékelést megtárgyalta, megismerte és javasolja a
Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló
átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Nyári napközis ellátás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a vonatkozó törvény
értelmében az önkormányzatnak gondoskodnia kell a gyermekek napközbeni
ellátásáról. Az elmúlt évben már a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatának közreműködésével valósult meg az a nyári napközis
tábor, amely 6 héten keresztül biztosította a gyerekek felügyeletét, biztosította a
programokat a tartalmas időtöltéshez. Az általános iskolákban ebben az évben is
felmérésre került, hogy kik azok a gyermekek, illetve szülők, akik igénylik ezt az
ellátást. Az adatokat összesítve az látható, hogy nyolc héten keresztül kell biztosítani
ezt a nyári napközit, amelynek a helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
kollégiuma lesz. A nyári napközi 2016. június 20. -2016. augusztus 12. közötti
időszakban kerülne megrendezésre. Hétköznapokon 7.30-tól 16.30-ig biztosítanák a
felügyeletet a gyermekek számára.
Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a javasolja a képviselőtestületnek 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 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének
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eleget téve, a szülői igények ismeretében nyári napközis ellátást
biztosít 2016. június 20. – 2016. augusztus 12. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Kollégiuma, Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket - a programokkal
kapcsolatos egyéb dologi költségek – az oktatási vagyon
működtetésére elkülönített keret terhére biztosítja maximum
100.000,-Ft azaz egyszázezer forint összeg erejéig.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központot a nyári napközi
koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidő: azonnal
14.Napirendi pont
Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 2016. április 29. és május 1. között lezajlott
fesztiválról a szervező Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetője elkészítette a
beszámolót, melyet az előterjesztés mellékletében olvashatnak. A jövő évi rendezvény
szervezésével kapcsolatban az intézménynek kérése, hogy a képviselő-testület
határozza meg annak időpontját, illetve rendelkezzen a pozitív egyenlegként
jelentkező 500.246 Ft jövő évi rendezvény megrendezésére történő felhasználásáról.
Poharelec László képviselő előre mutató javaslattal élt a következő rendezvényt
illetően. Az idei évi fesztivál elmúlt, volt amilyen volt, de gyakorlatilag két hónapja volt
az intézményvezetőjének arra, hogy megszervezze, amiben azért kissé ludas a
képviselő-testület is.
A jelen előterjesztésbe szereplő döntési javaslattal azonban úgy ítéli meg, hogy
konzerválnák az eddigieket, hiszen ezzel a pozitív egyenlegként mutatkozó 500.246
Ft-ból az intézményvezetője nem tud semmilyen fellépőt lekötni. Javaslata szerint a
júniusi testületi ülésen a jövő évi rendezvényre az ideihez hasonló nagyságrendű 4-5
millió Ft-ot meg kellene határozni, hogy az intézmény vezetője meg tudja kezdeni az
előszerződés megkötését a fellépők vonatkozásában. A komolyabb fellépőket,
együtteseket ugyanis már most le kell kötni, hogy jövőre el tudjanak jönni.
Hozzátette, hogy a május 1-vel való összekapcsolással továbbra sem értett egyet.
Kérte, hogy a képviselő-testület a jelen ülésen határozzon a következő évi fesztivál
alapjainak lerakásáról, adja ki feladatul az intézmény vezetőjének, hogy a júniusi
ülésre terjessze elő az időpontot és, hogy kik lesznek az igazi sztárfellépők. El kellene
már indulni azon az úton, hogy a jövőévi fesztivál szervezését az utolsó befejezésének
napján meg kell kezdeni.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester emlékezete szerint nem ez volt a Pénzügyi
bizottság véleménye, ami az előterjesztésben szerepel. Ott ugyanis nem úgy hangzott
el, hogy a halfőző verseny költségeinek a finanszírozására javasolják felhasználni az
500.246 Ft-ot, hanem tartalékba javasolták helyezni, hogy amennyiben szükséges a
halfőző verseny profi kivitelezéséhez, akkor el lehessen belőle venni, de nem feltétlen
kell elkölteni.
Betkó József bizottsági elnök egyetértett a tartalékba helyezéssel, hiszen itt lesz
közben a Bogrács napja rendezvény is, amire szintén szükség lehet pluszforrásra.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, nem a halfőző versenyre gondolt, mert az
már meg lesz, arra lesz megint két hónap, hogy megszervezzék, hanem a jövő évi
sajt-és túrófesztiválra. Ezért is javasolná, hogy adják feladatba az
intézményvezetőjének, hogy már kezdje meg a szervezést.
Toldi Balázs polgármester összegezte képviselő úr javaslatát, amely szerint a soron
következő ülésre az intézmény vezetője tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a
jövő évi fesztiválon melyik fellépőt szeretné leszerződtetni, jelölje meg annak
költségét, melyet a képviselő-testület különítsen el a 2017 évi költségvetésben akár
úgy, hogy hozzá teszi az idei évi rendezvény pozitív egyenlegét is.
Dr. Szonda István a Szent István Népház vezetője, mint társintézmény, és mint ennek
a rendezvénynek éveken keresztüli szervezője, úgy ítélte meg, hogy Benéné Szerető
Hajnalka intézményvezető és munkatársai nagyszerű munkát végeztek ilyen rövid idő
alatt. Egyetértett azzal, hogy egy igazán jó visszatérő fesztivált úgy lehet szervezni,
hogy amikor vége van az előzőnek már a második nap elkezdik szervezni a
következőt. Véleménye szerint az 500.246 Ft-ot már jobb lenne a jövő évi fesztiválra
költeni, akár annak reklámjára, hirdetésére, így ezzel talán elérnék a környékbeli igen
színvonalas fesztiváloknak a szintjét. Példaként említette a Túrkevei Juhászfesztivált,
ahol 15.000 vendég volt.
Ezúton kért elnézést a képviselő-testülettől azért, hogy a XIII. Néprajzi Konferencia –
bár nem teljesen a népház hibájának köszönhetően – a sajt-és túrófesztivál
időpontjára esett. Mivel az intézmény nem egyedül szervezi ezt a rendezvényt, hanem
a Debreceni Egyetem több Doktori iskolájával és a Tudományos Akadémia Néprajzi
Kutató Csoportjával. Ők kérték a változtatást, amelyet levélben jelzett is Polgármester
úrnak. Felolvasta a levél tartalmát.
„Tisztelt Polgármester úr!
Sajnálom, hogy ilyen szerencsétlenül egybeesik a konferenciánk a Sajt és Túró
Fesztivállal. A mi rendezvényünk eredetileg április 17-e volt betervezve, mint ahogy a
rendezvénynaptárban is szerepel. Csakhogy a rendezőpartnerünk a Debreceni
Egyetem Történeti és Néprajzi Doktori Iskolája és az MTA Néprajzi kutatócsoportja
kérésére kellett erre az időpontra áttennünk a rendezvényt, mert két professzor is
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külföldi diplomáciai kiküldetést kapott az április 17-ei időpontra. Ezért történt ez a
sajnálatos egybeesés. Természetesen jelezni fogom a vendégeinknek, hogy a másik
program miatt nem tudnak jelen lenni a város vezetői. Azt viszont tolmácsolnom kell,
hogy az előadók (melyek Budapestről, Debrecenből, Nagyváradról, stb. „érkeznek)
nagy örömmel fogadták a fesztivál hírét, mert a rendezvény után ők is részt tudnak
venni ezen is.”
A rendezvénynaptár jó, hogy létrejött, de azt aktualizálni kellene és elérhetővé tenni,
hiszen még így is biztos elkerülhetetlen lesz néhány egybeesés, de talán akkor jobban
tudnának tervezni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte intézményvezető úrtól, hogy
miért nem az Ügyrendi bizottsági ülésen beszélték ezt meg.
Dr. Szonda István intézményvezető válaszolva elmondta, a bizottsági ülésen nem
volt név szerint megszólítva, csak rébuszokban beszéltek arról, hogy volt egy
társintézmény.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök reagálásként felolvasta Polgármester úr
rendezvénnyel kapcsolatos köszönő levelét.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Város lakói és a magam nevében ezúton
szeretném megköszönni Önnek a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
megrendezésében való önzetlen segítségét, mellyel hozzájárult városunk legnagyobb
rendezvényének sikerességéhez.
A fesztivál visszhangjai rendkívül pozitívak voltak, és ez véleményem szerint
köszönhető annak a példaértékű összefogásnak, melyet annak megrendezése közben
tapasztaltunk.”
A maga részéről is megköszönte azt a rendezvény naptárt, amit létrehoztak többszöri
egyeztetés után 32 civilszervezet, intézmény és egyesület közreműködésével, aminek
célja az volt, hogy megpróbálják koordinálni és összeegyeztetni azokat a
rendezvényeket, melyeket a városban rendeznek. Nagyon sokat figyelembe vették
ezt, viszont azért vetette fel az Ügyrendi bizottsági ülésen ezt a kérdést, mert az a
tapasztalta, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy a rendezvények a két
településrészen egymást ütötték. Sajnos nem mindig tudnak a képviselők részt venni
mindegyiken, de ha még lehetőséget sem adnak arra, hogy elmenjenek, akkor nem
fognak elmenni. És nem azért mert érdektelenek és nem érdeklődnek a kulturális
programok iránt, hanem azért mert egyszerre vannak a fontos rendezvények.
Példaként említette, hogy március 19-én volt a sportbál és ezzel egyidőben másik két
rendezvény is volt Endrődön. Amikor az intézményvezetői pályázatokat kiírta a
képviselő-testület akkor a pályázók azt fogalmazták meg a pályázatukban, hogy
igyekeznek összehangolni a rendezvényeiket. Számára azonban úgy tűnik, hogy ez
nem mindig sikeres. A gyomai településrészen lévő Kállai Ferenc Kulturális központ
vezetője a programirodát is kell, hogy működtesse, melynek az a feladata, hogy
koordinálja a településen szervezett programokat.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester úgy gondolta van konszenzus, hiszen a
rendezvénynaptárra azért volt szükség, hogy ne üssék egymást a rendezvények. Az
már csak jó szándék, hogy be is tartsák ezeket az előre megtervezett időpontokat.
Viszont, ha még is valami közbe jönne, akkor legalább arra figyeljenek, hogy a
megnyitó nem ugyan abban az időpontban történjen.
Poharelec László képviselő megjegyezte a ballagások jövőre is várhatóan április
végén lesznek – pénteken és szombaton. Ha a sajt és túrfesztivál megnyitója jövőre is
szombaton lesz, akkor sok ballagási ünnepség megnyitójával fog egybe esni. Ezért
sem ért egyet azzal, hogy április végén, május 1-én legyen a sajt és túrófesztivál.
Ráadásul ebben az időpontokban a fellépők díja is sokkal magasabb, mint egy sima
pénteken, szombaton.
Toldi Balázs polgármester a téma kapcsán megkérdezte intézményvezető asszonyt,
hogy a napokban jutott el hozzá egy olyan információ, hogy sajt-és túrófesztivál
megszervezésével kapcsolatban nem lehetett együttműködni a GYÜSZTÉ-vel. Ki adott
erre vonatkozóan ilyen utasítást és mikor? Honnan származhat ez az információ, már
csak azért is mert önkormányzatunk is tagja a GYÜSZTÉ-nek, aki elég sok
tapasztalattal rendelkezik ennek a rendezvény szervezésében.
Benéné Szerető Hajnalka intézményvezető válaszolva hangsúlyozta, nem tud
ilyenről. A rendezvény szervezésének megkezdésekor éppen a GYÜSZTE
elnökségének tagjaival és a korábbi szervezőkkel ültek le és beszélték át, hogyan
működtek a korábbi rendezvények, milyen programok voltak, mire kell odafigyelni,
stb. Szó sem volt arról, hogy a GYÜSZTÉ-vel nem kívánnak együttműködni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás, kérdés hiányában Poharelec képviselő
javaslatát annyival javasolta kiegészíteni, hogy az intézmény vezetője- az idei évből
kiindulva- a soron következő ülésre terjesszen be egy javaslatot a fellépőkre, és azok
költségére, továbbá egy részletes rendezvény költség tervezetet.
/ Farkas Zoltánné képviselő elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 11
fő./
Varjú László a Pénzügyi bizottság külsős tagja véleménye szerint az 500. 246 Ft-ról a
jelen ülésen nem kellene dönteni, hanem meg kellene várni intézményvezető asszony
javaslatát.
Toldi Balázs polgármester ismertette az 1. döntési javaslatot, amely szerint
a Képviselő-testület elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ XVIII. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Kállai Ferenc Kulturális Központ XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt
és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál időpontjának a 2017. április 29 - május
1. közötti időszakot határoznák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál időpontjának a 2017. április 29 május 1. közötti időszakot határozza meg.
Határidő: azonnal
/Farkas Zoltánné képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. /
Toldi Balázs polgármester figyelemmel a hozzászólásokra a 3. döntési javaslatot
annyiban javasolta módosítani, hogy a rendezvény megrendezéséhez biztosított
összegből pozitív egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot helyezzék tartalékba és a
júniusi soros ülésen döntsenek annak felhasználásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez biztosított
összegből pozitív egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot tartalékba
helyezi és a júniusi soros ülésen dönt annak felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Poharelec László képviselő javaslatát tette fel
szavazásra, amely szerint a képviselő-testület utasítja a Kállai Ferenc Kulturális
Központ vezetőjét, hogy a júniusi soros ülésre terjessze elő a 2017. évi XIX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál fellépőire vonatkozó javaslatát, annak költségvetési
vonzatát valamint a rendezvény költségvetésének tervezetét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőjét, hogy a júniusi soros ülésre
terjessze elő a 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
fellépőire vonatkozó javaslatát, annak költségvetési vonzatát valamint
a rendezvény költségvetésének tervezetét.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester köszöntötte Bíró Zoltánt a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát, majd javasolta a képviselő-testületnek, hogy
következő napirendként a parancsnok úr által készített beszámoló megtárgyalásával
folytassák az ülést.
2.Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett
feladatairól
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte parancsnok urat, kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztését.
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok előjáróban bemutatta Stober József tűzoltófőhadnagy
urat, aki 23 éve teljesít szolgálatot a Szarvasi Tűzoltóságon, és június 1. napjától Ő
fogja betölteni a parancsnokhelyettesi feladatokat.
A beszámolót illetően fontosnak tartotta kiemelni, hogy a feladataikat az elmúlt
évben is változatlan felállásban ugyan olyan létszámmal látták el, mint az azt
megelőző években. Változatlan gépjármű állománnyal, viszont a parancsnokság helye
változni fog, egy új laktanya épül még ebben az évben. Ez annyiban érinti
Gyomaendrődöt, hogy az új laktanya kicsit közelebb kerül Gyomaendrődhöz, így 5
perccel lerövidülhet a vonulási idő.
Hála istennek keveset kell a szarvasi egységnek Gyomaendrődre vonulni, ugyanis a
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság a tűzesetek 90 %-át, önállóan el tudja
oltani, fel tudja számolni, a műszaki mentéseket el tudja látni. Folyamatosan
csökkenek a tűzesetek számai. 2012 évhez képest 50 %-os csökkentést lehet
megállapítani. Ezzel együtt a műszaki mentések száma is csökkent, bár a balesetek
miatt mára már több műszaki mentés van, mint tűzeset.
A közbiztonsági, katasztrófavédelmi referensi rendszer továbbra is nagyon jól
működik. Ezúton is köszönte a feladatot ellátó személyek munkáját.
Kiemelte, hogy az önkormányzati tűzoltósággal kitűnő a kapcsolatuk, felkészült
csapatról van szó, szakmai szempontból toppon vannak. Van egy önkéntes tűzoltó
egyesülete is a városnak, akik hagyományőrző fokozatban működnek. Az egyesület
tagjai az önkormányzati tűzoltóságnál teljesítenek szolgálatot. Rendszeresen
pályáznak, az elmúlt évben 300.000 Ft értékben eszközöket nyertek és az idén is
pályáztak. Aktívan működnek, munkájukat szakmai szempontból mindenkor segítik.
Betkó József bizottsági elnök aziránt érdeklődött, hogy a beszámolóban olvasott
szabadtéri égetéssel kapcsolatos 6 ügy járt-e büntetéssel és mi volt az oka az
eljárásnak.
Bíró Zoltán válaszolva elmondta, az új tűzvédelmi szabályzat egyik legfontosabb
eleme a szabadtéri égetés, ami a vidéken élő emberek életét leginkább érinti, itt
ugyanis a szabadtéri égetésnek egy hagyománya, kultúrája van. Az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat azonban megtiltotta a szabadtéri égetést, ami igen csak
közfelháborodást okozott, ezért módosították a szabályzatnak ezen részét oly módon,
hogy a szabadtéri égetéseket el lehet végezni, ha van a településnek egy helyi
rendelete, amiben az égetés feltételei le vannak szabályozva. A parancsnokság
működési területéhez tartozó települések mindegyikének van ilyen helyi rendelete,
ami engedélyezi a kerti égetéseket a szabályok betartásával. A külterületi égetésekre
azonban más szabályok vonatkoznak-, az erre szolgáló kérelemnyomtatványon előre
be kell jelenteni, illeték fejében, stb.
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Az információk szerint ezeket a szabályokat is egyszerűsíteni fogják. Az engedélyek
kiadását a szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya végzi.
Megjegyezte, hogy a tűzoltók azért empatikusak az esetleges bírság kiszabás
tekintetében. Betkó úr által említett 6 eljárás azt jelenti, hogy 6 esetben adott ki
engedélyt a hatóság bejelentett égetésre.
Poharelec László képviselő megköszönte mind a rendőröknek, mind a tűzoltóknak a
végzett munkát. A további munkájukhoz kívánt erőt, egészséget és további hasznos
együttműködést. Bízott abban, hogy itt a városban is és a környező városokban is
egyre profibb körülmények között dolgozhatnak majd a tűzoltóink.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában megköszönte Parancsnok
úrnak a részletes tájékoztatást, Főhadnagy úrnak pedig jó munkát kívánt a jövőben,
majd felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett feladatairól
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester köszöntötte Hamza Zoltán urat a kft. ügyvezetőjét, majd
elmondta, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. április
27-én tárgyalta a Kft. 2015. évi beszámolóját. A Társulási előterjesztés, a határozatról
szóló kivonat jelen előterjesztés mellékletében olvasható.
A beszámolót - melyet előzetesen a Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalt
(delegált Tag Betkó József) - a Társulás egyhangúan elfogadta azzal, hogy a
tőkevesztést 3 hónapon belül pótolni kell.
A tőkevesztés kizárólag Kondoros város és Szarvas város kapcsán merül fel, ők állnak
közvetlenül közszolgáltatói jogviszonyban a Nonprofit Kft-vel.
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A Társulási ülésen elhangzottak szerint a tőkevesztés pótlása a két nevezett város
felelőssége, jogi és pénzügyi megoldása őket terheli, ezért további tárgyalásokat
igényel.
A beszámolót a Társulás tag önkormányzatinak is szükséges jóváhagynia.
Megkérdezte Hamza urat kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.
Hamza Zoltán válaszolva elmondta, nem, amennyiben kérdés merül fel úgy
készséggel áll rendelkezésre.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megismerte és elfogadja a
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évről készített
beszámolóját azzal, hogy a tőkevesztést az érintett városoknak 3
hónapon belül pótolniuk kell.
Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
A Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőinek
díjváltoztatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, 2016. február 1. napjával megkezdte
működését a két intézmény. Az intézményvezetők áttekintették az általuk ellátandó
feladatokat és az intézmény részéről biztosított szolgáltatások díjtételeit.
A Szent Antal Népház intézményvezetője a Szent Antal Zarándokház szállásdíjaiban,
valamint a Bárka Halászati Látogatóközpont belépődíjaiban kezdeményez módosítást
a január 1-től alkalmazott díjakhoz képest. A Szent Antal Zarándokháznál új
kategóriaként jelenne meg a gyermek - 3-14 éves korig - részére megállapított
szállásdíj 1.400 Ft/fő összeggel, így a 14 év feletti diákigazolvánnyal rendelkező
diákoknak 1.600 Ft/főre módosulna a fizetendő összeg. A Bárka Halászati
Látogatóközpontnál pedig a felnőtt belépődíj összege 650 Ft/főről 450 Ft/főre, a
kedvezményes 520 Ft/főről 360 Ft/főre változna.
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A Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetője a Lélekkel a Körösök mentén
projektelemek díjtételein javasol módosítást. Valamennyi projektelem felnőtt
belépődíjának összege 650 Ft/főről 450 Ft/főre, a kedvezményes 520 Ft/főről 360
Ft/főre változna, továbbá a Körös Látogatóközpont terembérleti díja, illetve a
csónakbérlés díjtétele módosulna. Új elemként jelenik meg a Vízi színpad bérleti
lehetősége 5.000 Ft/alkalommal, maximum 3 óra időtartamra.
Az intézményvezetők a nyitvatartást is feltüntették. A bizottsági ülésen felmerült,
hogy ne hétfőtől péntekig legyenek nyitva a látogató központok, hanem esetleg
szerdától vasárnapig, akkor talán nagyobb lenne a látogatottságuk. Az előterjesztés
ezt nem tartalmazza, de a képviselő-testület élni fog ezzel a módosítási javaslattal.
Poharelec László képviselő egyetértett a javaslatokkal, azokat el kell fogadni, viszont
kérte, hogy a képviselő-testület utasítsa az intézmény vezetőjét, hogy az októberi
testületi ülésre dolgozza ki a 2017. évre vonatkozó díjtételeket. A zarándokház
szállásdíjára vonatkozóan olyan csomagdíjat állítson össze, ami nem csak a
veszteséget fogja termelni a városnak, hanem legalább nulllás lesz, mert ezekkel a
számokkal csak a veszteséget termelik.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a létesítmények
nyitva tartási idejének megváltoztatását mindenképpen át kellene gondolni és azt a
turisztikai szezonhoz igazítani. Annál is inkább mert ezeknek turisztikai szempontból
kiemelt jelentőséget tulajdonítunk, tehát úgy is kellene őket nyitva tartanunk. A
hétfőtől péntekig 8-16 óráig, amikor mindenki dolgozik, esetleg ezt meg kellene
változtatni. Vagy csúsztassák el 10-18 óráig, vagy hétfőn, kedden ne legyenek nyitva,
viszont szombat és vasárnap igen. A költségtervezésnél ugyanis az látható, hogy a
bevételek nem éppen úgy alakulnak, ahogyan erre számítottak.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte az intézményvezetőket, hogy júniusra
tudnak-e egy átdolgozott nyitvatartási rendet biztosítani. Jó lenne, ha júniusban már
eszerint lennének nyitva, hiszen valamilyen szinten akkor már megkezdődik a
turisztikai szezon. A Bárkalátogató központban a keddtől –péntekig 13-tól 18 óráig,
illetve szombaton 9-től 13 óráig tartó nyitva tartás nagyjából az elmondottakhoz
igazodik. Itt még a szerdától péntekig, illetve a szombat, vasárnapi nyitvatartást kell
megnézni.
Dr. Szonda István intézményvezető hangsúlyozta, a Bárkalátogató központ most is
nyitva van vasárnap is.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a díjtételeket fogadják el az egyes
telephelyek nyitvatartását pedig az intézményvezetők dolgozzák át az elhangzott
javaslat szerint és terjesszék be újra a képviselő-testület júniusi ülésére az
intézmények SZMSZ-nek módosításával együtt.
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Felkérte a képviselőket, hogy első döntési javaslatként határozzák meg az
intézmények által június 1-től alkalmazandó díjtételeket a döntési javaslatban
foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Antal Népház
által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2016. június 1-jétől:
1.

Szent Antal Népház

1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek,
csoportok részére:
bruttó ár
2016.06.01.-től
Megnevezés
(forint/óra)
Konferencia terem

fűtés
nélkül

1.050

fűtéssel

1.750

fűtés
nélkül

Földszinti terem

fűtéssel
fűtés
nélkül

Klubterem

fűtéssel

900
1.300
750
1.100

Fent említett bérleti díjak a bevételes
rendezvényekre nem vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék:

800

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények,
cégek, vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére:
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bruttó ár
2016.06.01-től
(forint/óra)

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés
nélkül

4.000

Fűtéssel

4.700

Fűtés
nélkül

2.000

Fűtéssel

3.000

Klubterem

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék

800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
2016.06.01-től
Konferencia terem, földszinti terem
(forint/óra)
Fűtés
nélkül

2.000

Fűtéssel

2.400

Fűtés
nélkül

1.300

Fűtéssel

2.200

Klubterem

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti
pótlék

2.

800

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház
bruttó ár
2016.06.01-től (forint/fő)

Teljes áru belépő

300

Kedvezményes belépő

200

Kézműves foglalkozás csoportos

700

Kemencés sütő foglalkozás csoportos

700

Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos

700

Csizmadiafoglalkozás csoportos

800
600

Kemencés ételek bemutatója családi program

1.500

Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

ár változó

Szent Antal Zarándokház
2016.06.01-től bruttó ár

10 és 8 személyes
önálló
fürdőszobával
nem rendelkező
szobák
szállásdíja

Felnőtt

Gyermek (3-14 éves)

Diák (14 évtől
diákigazolvánnyal)

2.000
1.400
1.600
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka
2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával
rendelkező szobaár

4.000
Ft/szoba

2016.06.01-től bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari
létesítmények, valamint Bárka
Halászati Látogatóközpont bérlete

Fűtve

Kereskedelmi tevékenységek, valamint
civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet
folytatók belépődíjas rendezvényei
részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.:
hitéleti foglalkozás, tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

(forint/óra)

Fűtés
nélkül (forint/óra)

4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház
2016.06.01-től bruttó ár
800 forint/fő

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)

1.500 forint/fő
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5.

Bárka Halászati Látogatóközpont
Teljes áru (Ft/fő)

2016.06.01-től bruttó ár
Kedvezményes (Ft/fő)

450

360

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

700 Ft/fő

Belépődíj

2./
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállai Ferenc Kulturális
Központ által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2016. június 1jétől:
1 Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és
Körös Látogatóközpont

2016.06.01-től bruttó
ár (Ft/óra)
fűtés
nélkül

1.050

fűtéssel

1.500

fűtés
nélkül

2.100

Nagyterem (színházterem)

fűtéssel

első óra

6.000

további
órák

3.800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék

800

A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények
cégek vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére:
Kistermek
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és
Körös Látogatóközpont

2016.06.01-től bruttó
ár (Ft/óra)
fűtés
nélkül

4.000

fűtéssel

4.700

Nagyterem (színházterem)
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fűtés
nélkül
fűtéssel

4.700
első óra

6.200

további
órák

5.400

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék

800

3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és
ár (Ft/óra)
Körös Látogatóközpont
fűtés
nélkül

2.000

fűtéssel

2.400

fűtés
nélkül

3.000

Nagyterem (színházterem)

fűtéssel

első óra

6.200

további
órák

4.800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
pótlék

800

4.
Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi
díjtételek alkalmazandók:
2016.06.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár

Erzsébet Ligeti Kilátó és
Lombkorona sétány

Belépő (felnőtt)

450 Ft/fő

Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
fő felett)

360 Ft/fő

Belépő (felnőtt)

450 Ft/fő

Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
fő felett)

360 Ft/fő

Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül
1.600 Ft/csónak
1 órára) max.: 4 fő
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Csónak bérlés (teljes nyitvatartási
időre, 10 és 18 óra között)
max.: 4 fő

Rendezvény tér (Vízi
színpad)

Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
elektromos áramvételi lehetőség +
ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés
szerint.

4.000 Ft/csónak

5.000
Ft/alkalom

Határidő: 2016. június 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következő döntési javaslatként az egyes telephelyek
nyitvatartási rendjének SZMSZ-ben való rendezésére való felkérésről kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Kállai Ferenc
Kulturális
Központ
valamint
a
Szent
Antal
Népház
intézményvezetőjét, hogy az általuk működtetett telephelyek
nyitvatartási rendjét dolgozzák át az intézmények Szervezeti
Működési Szabályzatában és azt terjesszék be a képviselő-testület
júniusi ülésére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Poharelec László képviselő által tett javaslatot
tette fel szavazásra, amely szerint utasítsák az intézmények vezetőit, hogy a 2016.
októberi ülésre terjesszék elő az intézményben alkalmazandó 2017. évi díjtételeket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Kállai Ferenc
Kulturális
Központ
valamint
a
Szent
Antal
Népház
intézményvezetőjét, hogy a képviselő-testület októberi ülésére
terjesszék elő az intézményben alkalmazandó 2017 évi díjtételeket.
Határidő: azonnal
16.Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a testület a januári és a márciusi ülésén is
tárgyalta a Fürdő fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
A januári ülésén döntött arról, hogy támogatja a Fürdő vezetésének azon
elképzelését, hogy a rövidtávon megvalósítandó fejlesztési tervek között szerepeljen
egy csúszdapark kialakítása.
A testületi döntéseknek megfelelően a Fürdő vezetője a tender és kiviteli tervezői
munkák elvégzésére árajánlatot kért be Nagy Árpád építész-tervezőtől az Eleven Kft.
által kidolgozott 6 csúszdából álló alternatívára. A beérkezett árajánlat összege bruttó
2.360.000 Ft.
A Fürdő vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kéri a tervezői
munka költségeinek részbeni finanszírozását. Az Önkormányzattól kért támogatási
hozzájárulás összege 1.180.000 Ft, a terv költségének fennmaradó 50%-át a Liget
Fürdő Kft. saját bevételeiből biztosítja.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a támogatás biztosítását.
Poharelec László képviselő elmondta, a fürdő Felügyelő Bizottsága is foglalkozik
ezzel a témával, és támogatja a fürdő fejlődését. Bízott abban, hogy a képviselőtestület is támogatni fogja és nem csak egy esetleges, hanem egy ténylegesen
megvalósuló csúszdaparkról fognak beszélni, annál is inkább, mert a fürdő valamilyen
élményelem nélkül nem lesz képes előrehaladni, csak ez jelenthet kiugrási pontot,
ellenkező esetben egyre több önkormányzati támogatásra lesz szüksége.
Kérte, hogy azt követően, ahogy ügyvezető úr elénk tárja majd a terveket, akkor még
a nyáron vagy a nyár végén döntsenek arról, hogy a jövő évben megvalósítanak egy
csúszdaparkot a fürdőben.
Felkérte ügyvezető urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet és a város
lakosságát, hogy a júniusban érkező vendégek milyen újdonságokkal találkozhatnak
már a fürdőben.
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Gózan Sándor képviselő elmondta, a Pénzügyi bizottság azzal a kiegészítéssel
javasolja a támogatás biztosítását, hogy amennyiben a Liget Fürdő Kft. sikeresen
pályázik a csúszdapark létesítésére és a pályázatban elszámolható tételként jelenik
meg a tender és kiviteli terv költsége, abban az esetben köteles az önkormányzat
részére a tervhez biztosított 1.180.000 Ft támogatás összegét visszatéríteni.
Gera Krisztián ügyvezető elmondta, az egyeztetést követően olyan megállapodást
kötöttek, hogy az idei nyáron már hoznak olyan élményelemeket, melyek egyrészét
már el is helyezték a medencébe, amelyek a gyerekek és a fiatalok szórakozását
szolgálják. Ezekért plusz térítési díjat nem kérnek, viszont júniustól 100 Ft-al
megemelik az alapjegy árát, amit a Felügyelő Bizottság is elfogadott. Az eladott
belépőkből kb. 50 % az, amit kifizet a fürdő „használati díjként”, úgy egy esetleges
csúszdafejlesztés, kevesebbe kerülne. Amennyiben még sem lenne csúszdafejlesztés,
abban az esetben is bérleti díjra fedezetet biztosít a plusz árbevétel, amit a 100 Ft-os
jegyáremelés biztosít.
Konkrétan három vízágyúról van szó, illetve a családi medencébe elhelyezésre kerülő
viziösvényről, ami más fürdőkben is igen nagy népszerűséggel van jelen.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
a Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelmének és 1.180.000 Ft összegben
felhalmozási támogatást biztosít az esetlegesen megvalósuló
csúszdapark tender és kiviteli terveinek elkészítéséhez. A támogatás
folyósításának feltétele a teljesítés igazolással ellátott számla és a
munka elvégzésére vonatkozó szerződés másolatának önkormányzat
részére történő megküldése. A támogatás forrását Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.
12.) önkormányzati rendelete 8. mellékletének 76. sorában Fürdő
pályázati saját erő jogcímen megtervezett keretből biztosítja.
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Amennyiben a Liget Fürdő Kft. sikeresen pályázik csúszdapark
létesítésére és a pályázatban elszámolható tételként jelenik meg a
tender és kiviteli terv költsége, a Fürdő köteles a most biztosított
1.180.000 Ft összegű támogatást az Önkormányzat részére
visszatéríteni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17.Napirendi pont
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, 2016. március 23-án, a Széchenyi 2020
keretében megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.115 pályázati felhívása, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címmel.
Városunknak két támogatási kérelem benyújtására van lehetősége.
Az egyik projektötlet a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal épületének
komplex energetikai felújítására irányulna, míg a másik projektötletből a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola komplex energetikai felújítása valósulhatna meg.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a hivatal
komplex energetikai fejlesztésére benyújtandó pályázatról hozzák meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124) komplex
energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. június 7.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a következőkben a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola komplex energetikai fejlesztésére benyújtandó pályázatról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola (5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)
komplex energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. június 7.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18.Napirendi pont
A Katona József utca 54. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 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, Neibort Sándor kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint meg kívánja vásárolni vagy bérelné az
önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Katona József út 54. szám alatti – a
Gyomai köztemetőben található - lakóházat. Neibort Sándor sírkőfaragó az épületet
a tevékenységével kapcsolatban raktározásra és bemutató céljára kívánja használni.
Az épület hasznosításával kapcsolatban a temetőt üzemeltető Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján van jelentkező a temető gondnoki
állás betöltésére, ennek megfelelően szükség van a szolgálati lakásra.
A helyi lakásrendeletünk alapján a lakóépület szolgálati bérlakásként funkcionál, a
mindenkori temető gondnok részére, jelenleg üres.
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A szolgálati bérlakások esetében a bérlő kijelölés joga a munkáltató javaslata alapján
a Képviselő-testületet illeti meg. A bérleti jogviszony a bérlő munkaviszonyának
fennállásáig tart.
Mindezek alapján az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
utasítsa el Neibort Sándor kérelmét és a lakóingatlan a továbbiakban is szolgálati
bérlakásként álljon rendelkezésre.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elutasítja Neibort Sándor Gyomaendrőd, Napkeleti u. 26. szám alatti
lakos kérelmét, tekintettel arra, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Katona
József u. 54 szám (3750 hrsz.) alatti ingatlanon lévő 63 m2
alapterületű önkormányzati bérlakást a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati
rendelet alapján szolgálati bérlakásként kívánja hasznosítani.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19.Napirendi pont
Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésére benyújtott pályázat értékélése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött
arról, hogy nyílt pályázatot hirdet a szóban forgó ingatlan földterület értékesítésére. A
bruttó induló vételár 4.600.000 Ft volt. A határidőre egy pályázat érkezett be, Roszik
Ivett Kitti Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos nyújtotta be ajánlatát, aki
nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról és az ingatlan vételárára bruttó
4.600.000,- Ft összegű ajánlatot tett.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a pályázat elfogadását.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd,
Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra Roszik Ivett Kitti
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos beérkezett ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd,
Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra Roszik Ivett Kitti
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos beérkezett ajánlatát
eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Roszik
Ivett Kitti 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos 7701/4 hrsz.-ú
ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni hányad megvásárlására tett ajánlatát
az alábbi feltételek mellett:
1.
Vételár: 4.600.000,- Ft,
2.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg történik,
3.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali
eljárás díjai a vevőt terhelik,
4.
Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8
napon belül.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra, az
esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd tulajdonos a későbbiekben
értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. Az elővásárlási jog gyakorlására
vonatkozó nyilatkozat kiadására rendelkezésére álló idő 30 nap.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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20.Napirendi pont
Országos Roma Önkormányzat kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Dógi János az Országos Roma Önkormányzat
felhatalmazása alapján megkereste Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. Az
Országos Roma Önkormányzat a „Békés Megyei Irodája" ügy kapcsán a
Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti volt óvoda I. számú főépületét kívánja
használatba venni.
A véleményező bizottságok közül a Városfenntartó bizottság azzal a módosítással
javasolja az épület bérbeadását, hogy az Önkormányzat havi közüzemi díjakat
továbbszámlázással számlázza ki a Bérlő részére. A Pénzügyi bizottság további
módosítási javaslata, hogy a haszonkölcsön szerződésben kerüljön kikötésre 50.000,Ft összegű óvadék mellékkötelezettségként.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 23-án egy rendkívüli ülésén hozott
határozatában javasolta a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, hogy ne adja haszonkölcsönbe az Országos Roma Önkormányzatnak a
Szabadság u. 6. sz. alatti ingatlant. Az Országos Roma Önkormányzat jelenlegi nem
átlátható pénzügyi és szervezeti helyzete miatt ne vállaljon fel olyan jogügyletet,
melynek esetleges negatív eredménye megzavarja a Roma Nemzeti Önkormányzat
jelenlegi harmonikus kapcsolatát a helyi roma közösséggel és közvéleménnyel.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az Országos Roma
Önkormányzatnak egy Békés Megyei Irodája méltóbb helyen lenne Békéscsabán,
mint Gyomaendrőd egyik mellékutcájában.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyetértett, részéről is felmerült a kérdés,
hogy egy országos szervezet miért nem a megyeszékhelyen nyit irodát.
A kérelmükben az ingatlan használatának céljaként roma fiatalok képzését,
rendezvények megtartását és egyéb közösségi célok megvalósítását határozták meg.
Ezzel kapcsolatosan megkérdezte, milyen rendezvények várhatóak, és ha bővebben
kifejtenék, mit értenek az egyéb közösségi célok megvalósítása alatt.
Vagyon Dezső az Országos Roma Önkormányzat képviseletében válaszolva
elmondta, azért Gyomaendrődre esett a választás, mert Dógi János az Országos
Roma Önkormányzat egyetlen Békés megyei képviselője. Mivel ő Gyomaendrődi
lakos, így a munkamenet gyorsabb és zavartalanabb lefolyása miatt az országos
önkormányzat az adott képviselő lakóhelyén nyit megyei irodát. Elsősorban iroda
tevékenységet folytatnának az épületben.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismételten megkérdezte, hogy milyen
rendezvényeket terveznek tartani, milyen időpontban. Aggasztónak tartotta ugyanis,
hogy az épület ezt megelőzően egy óvoda volt, a környék nyugodt, kiegyensúlyozott,
idősek és kisgyermekes családok lakják. Nem lenne jó, ha ott éjszakai rendezvények
zajlanának, mert az ott élők nincsenek ahhoz hozzá szokva.
Vagyon Dezső válaszolva elmondta, semmi esetre sem zenés, éjszakai
rendezvényekre kell gondolni, hanem az országos önkormányzat által
megrendezendő roma nap, holokauszt áldozataira megemlékezés, stb.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte jegyző nőt, hogy a
haszonkölcsön szerződés-tervezet 9. pontjában mit jelent az, hogy a kölcsönvevő
köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően használni……
Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva elmondta, a rendeltetésszerű használat egy
objektív fogalom, ami azt jelenti, hogy a dolog a tőle elvárható célra és mértékben
használható. A használat mindig egy szokásos mértéket jelent. Ebben az esetben
amennyiben az önkormányzat a szerződésben meghatározott célra adja kölcsön az
ingatlant, az ettől eltérő mindennemű használat rendeltetés ellenesnek minősül így az
a szerződés megszüntetését vonhatja maga után.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja az Országos Roma Önkormányzat „Békés Megyei Irodája"
ügy kapcsán a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti volt
óvoda I. számú főépületének használatba vétele iránti kérelmét.
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
Járási Hivatal tetőjavítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, 2016. február 16-án Gajda Róbert
Kormánymegbízott Úr megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy a Szabadság tér
1. szám alatt működő Járási Hivatal hátsó épületrészén jelentős beázást tapasztaltak.
A beázás megszüntetése érdekében szakemberekkel átvizsgáltatták a tetőszerkezetet
és megállapításra került, hogy a cserépfedés teljesen leromlott állapotba került, az
gazdaságosan már nem javítható. Az ideiglenes javításokat azóta a Kormányhivatal
elvégeztette.
Az épület átadására, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 2012. október 30-án
megkötött megállapodás „IV. A megállapodás tartalma része" 1. pontjának 1.1.
alpontja szerint a kizárólagosan használt ingatlanok esetében a kormányhivatal viseli
az üzemeltetéssel, fenntartással, karbantartással kapcsolatos költségeket.
Megállapításra került továbbá, hogy az épület szerkezetét is érintő átalakítások,
felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az
érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. Mivel a tető javítása tartószerkezetet
is érint, ezért nem tekinthető egyértelműen a kormányhivatal feladatának.
A tetőszerkezet teljes javítására árajánlatot kért be a Kormányhivatal, melynek
összege 4.295.940 Ft. Ennek az összegnek az 50 %-át a kormányhivatal állná, a másik
50 %-ot pedig az önkormányzat.
Az előterjesztés mellékletében szerepel a tetőszerkezet vázrajza.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról,
amely szerint a beruházás költségének 50 %-át az önkormányzat vállalja, melynek
forrásául a 2015. évi maradványt jelölik ki.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 szám (1588 hrsz.)
alatti épület hátsó épületrészének tetőszerkezetének javítását. A
beruházás költségeinek 50 %-át vállalja. A bruttó 2.564.978 Ft
finanszírozására a 2015. évi maradványt jelöli ki. A Képviselő-testület
felhatalmazza
Toldi
Balázs
polgármester
a
beruházással
kapcsolatos okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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22.Napirendi pont
Losonczy utcai záportározó tereprendezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a város területén több önkormányzati
tulajdonú, rendezetlen állapotú záportározó is található. Ilyen területek a város déli
részén található záportározók, úgymint a Losonczy utcai, a Kazinczy utcai és a
Bessenyei utcai. A Bánomkerti záportározó területe az elmúlt években rendezésre
került.
Célszerűnek látnák ezen területek ütemezett rendezését, mely földmunkagépekkel
történő tereprendezésben és az illegális hulladék elszállításában merülne ki.
A munkálatok 1. ütemében a Losonczy utcai tározó tereprendezési munkáinak
elvégzését javasolják. A tervezett munkálatok során mintegy 26.000 m2 felület
tereprendezése, megközelítőleg 150 db fatuskó kiszedése és mintegy 15 m3 illegális
hulladék elszállítása valósulhat meg a területen áthaladó csatorna rendezése mellett.
A tereprendezést követően a terület gépi kaszálása megoldhatóvá válik, és ősszel
faültetéssel befejeződhet a terület rendezése is.
A munkálatok becsült költsége 3,2 millió forint. A 2016-os évi költségvetésben erre a
munkára forrás nem került elkülönítésre, de a Belvíz III. beruházás 9.800.761 Ft-os
többlet támogatása fedezetet biztosíthat a beruházás számára.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a beszerzési eljárás során a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a
Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös Berettyói Vízgazdálkodási Társulat is
kerüljön meghívásra.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Losonczy utcai záportározó tereprendezési munkáinak
elvégzését és a munkálatok finanszírozására 3,2 millió forintot különít
el a Belvíz III. beruházás többlet támogatásából származó 9.800.761 Ft
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terhére azzal, hogy a beszerzési eljárás során a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a
Körös Berettyói Vízgazdálkodási Társulat is kerüljön meghívásra.
Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
2016. évi szúnyoggyérítési feladatok
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közbeszerzési eljárást ismét a Szemp-AirRSZ-COOP Konzorcium nyerte el. Légi-földi-biológiai, légi-földi-kémiai kezelések
várható száma maximum 3 a tervezet szerint, melynek bruttó költsége 7.120.890 Ft.
A konzorcium szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések
időpontját, illetve méri a kezelések hatékonyságának mértékét. 2016. április 14-én
volt az első biológiai szúnyoglárva irtás 200 ha légi biológiai kezelés és 11 ha földi
biológiai kezelés. korai kezelés alapjaiban csökkenti az exponenciálisan,
robbanásszerűen fejlődő populáció induló növekedési dinamikáját. A biológiai
lárvairtást igen hatékonyan sikerült megoldani. Levegőből, kémiai módszerrel 640
hektáros területen, míg földi kémiai módszerrel 410 hektáros területen kell elvégezni
a szúnyoggyérítést. A méhészek időben értesítést kapnak, hogy a munkálatok idejére
elzárhassák a méhcsaládokat. A légi irtás esti órákban történik, a földit naplementekor
kezdik, hogy a szúnyoggyérítés hatékony legyen és minél kisebb kockázatot jelentsen
a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez kizárólag olyan szereket alkalmaznak,
amelyeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezett. A felhasznált szerek a
melegvérű élőlényekre, így az emberre és a háziállatokra semmilyen veszélyt nem
jelentenek.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a tájékoztató tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évi szúnyoggyérítési feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
24.Napirendi pont
Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a jelenlegi eljárás szerint a közszolgáltató a
közszolgáltatási díj megfizetése esetén zsákot biztosít az üdülőingatlan használók
számára. A jövőben nem forint alapon történne a zsák értékesítése, hanem bizonylat
alapján, így a díjat az ingatlan használó részére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fogja kiszámlázni.
Az elmúlt hétvégén részt vett a Siratói holtági egyesület közgyűlésén, ahol
megkérdezte, tudják-e mi a jelenlegi rendszer. Nagyon kevesen ismerték, viszont az
egyesület felvállalta, hogy hirdető tábláin ki fogja függeszteni, hol lehet a zsákokat
megvásárolni, és hol lehet elhelyezni. A Sirató egyesület támogatja a jelenlegi
rendszer fenntartását, hogy a zsákot vegye meg az üdülőtulajdonos, amit bármikor,
akár hétvégén is beviheti a Gyomaközszolg Kft. területére.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a vizsgálat alá vetett
lehetőségek kidolgozása, azok véglegesítése, konkrét számokkal való alátámasztása a
későbbiek folyamán kerüljön előterjesztésre.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja az üdülő ingatlanok hulladékgazdálkodásával kapcsolatos
tájékoztatót.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat
keretében vizsgálta a helyi önkormányzatok helyi építési szabályzatait, rendezési
terveit. Gyomaendrőd rendezési tervével kapcsolatban megállapította szakmai
segítségnyújtás keretében, hogy a helyi építési szabályzat több ponton párhuzamos
szabályt tartalmaz különböző magasabb szintű jogszabályokkal. Ezt a jogalkotásról
szóló törvény tiltja ezért kezdeményezték, hogy ezeket a szabályokat a képviselőtestület a helyi rendeletből helyezze hatályon kívül.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatalnak a város helyi építési
szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete kapcsán
küldött szakmai segítségnyújtás tárgyú levélében jelzett, a rendelet
szabályait érintő Alaptörvény-ellenességre, illetve törvényellenes
szabályozásra mutató észrevételét.
A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a júniusi ülésre
terjessze be a HÉSZ módosító rendelet tervezetét.
Határidő: azonnal
26.Napirendi pont
Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel, TOP-3.2.2-15
pályázat benyújtása napelempark létrehozása érdekében
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a pályázati felhívás keretén belül lehetőség van
saját hűtési, fűtési, villamosenergia-igény kielégítésre biomassza alapú megújuló
energiával, saját fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus
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energiával, valamint napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázati felhívás keretében önkormányzatunk szeretne az intézményrendszerének
villamos energia ellátás biztosítására napelemparkot létrehozni. E miatt felvették a
kapcsolatot a Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki karával. Ennek a
kapcsolatfelvételnek a hozománya a döntési javaslatban szereplő együttműködési
megállapodás-tervezet. A legújabb információk szerint a napelempark létrehozása
valószínűleg az Ipari Parkban nem lesz lehetséges, viszont az intézmények tetejére el
tudják helyezni a napelemeket.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak az 1.
döntési javaslatról melyben döntenének a pályázat benyújtásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében című kiírásra, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata intézményrendszerének villamos energia ellátás
biztosítása érdekében napelempark megépítésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a továbbiakban az együttműködési megállapodás
megkötéséről szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gödöllői Szent István Egyetemmel
megkötendő Együttműködési megállapodást az alábbiak szerint jóváhagyja:
SZENT ISTVÁN EGYETEM
Együttműködési megállapodás
Gödöllő
2016.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI megállapodás
amely a mai napon létrejött az
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
továbbiakban Partner
valamint
a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar
(2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.),
továbbiakban Kar
között az alábbi tartalommal:
1. Az együttműködés alapvető célja
A megállapodást kötő felek szándéka, hogy a felsőoktatás és a helyi
kormányzat kapcsolatát erősítsék. Közösen hasznosítsák, egyfelől a Kar
felsőoktatásban oktató, kutató szakértőinek, valamint a Partner kvalifikált
szakembereinek tudását, tapasztalatait a térségi fejlődés elősegítésének
érdekében. Kölcsönösen együttműködve járuljanak hozzá a kor színvonalának
és kihívásainak megfelelő TOP-3.2.2 pályázat keretében Gyomaendrődön
megvalósuló Napelempark projekt összeállításában, annak sikeressége esetén
a pályázat megvalósításában. A jelen együttműködési szándéknyilatkozat a
pályázati projektek keretében elindítani kívánt települési fejlesztésekben
történő együttműködést is erősíteni kívánja.
2. Az együttműködés módja
A fenti cél megvalósítása érdekében Együttműködő Partnerek a kölcsönös
előnyök és a közös cselekvés alapján a jövőben kidolgozzák, illetve
megteremtik az együttműködés feltételrendszerének részleteit, különös
tekintettel annak irányaira és formáira. Együttműködő Partnerek
összehangolják tevékenységüket, később kijelölésre kerülő kapcsolattartóik
útján rendszeres információcserét valósítanak meg, meghatározott
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időközönként értékelik az elért eredményeket és meghatározzák a szükséges
intézkedéseket.
Az együttműködés jellege, keretei
Az Együttműködő Partnerek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit,
különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos
jogokra. Együttműködő Partnerek jelen megállapodás céljainak megvalósítása
érdekében folyamatosan együttműködnek. Partner részéről kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Név:
Petényi Roland,
városüzemeltetési osztályvezető

településfejlesztési

Cím:

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon:

20/539-4884

E-mail:

és

Pardi

László

fejlesztes@gyomaendrod.hu, varosuzem@gyomaendrod.hu

Kar részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

dr. Bártfai Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens

Cím:

2100 Gödöllő Péter Károly u. 1.

Telefon:

30/381-1848

E-mail:

bartfai.zoltan@gek.szie.hu

3. Záró rendelkezések
Az együttműködési megállapodás annak mindkét fél részéről történő
aláírásával lép hatályba. Együttműködő Partnerek az együttműködési
megállapodást határozott időtartamra kötik.
A megállapodás bármelyik fél részéről a másik fél irányában tett írásos közlés
útján felmondható, ebben az esetben a megállapodás a felmondás másik fél
által történő kézhezvétele napján hatályát veszti. A felmondással egyidejűleg
gondoskodni kell a felek között a megállapodásból eredő jogviszonyok
rendezéséről is.
Együttműködő Partnerek a megállapodás szövegét közös megegyezéssel
módosíthatják, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban
maradnak.
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A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.
Együttműködő Partnerek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2016. május ……

Gödöllő, 2016. május …..

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

………………………………..
Dr. Szabó István
dékán
Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Záradék:

Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …./2016. (… . …) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek és
gépek tervezett értékesítéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Dinya József ügyvezető úr tájékoztatást adott
arról, hogy a társaság tulajdonában vannak olyan járművek, gépek, amelyek
nincsenek használatban és jövőben sem lesz szükség a működtetésükre. A járművek,
gépek forgalomban vannak és jelentős, felesleges költséggel terhelik a Kft.
gazdálkodását. A járművek és gépek hasznosításával kapcsolatban egyeztetést
történt. Felmerült lehetőségként a járművek és gépek használata a Start
munkaprogram keretében. A járművek és gépek elavultsága, használhatóságuk
korlátai miatt a Start munkaprogramban nem tartanak igényt rá. A járművek
felsorolása az előterjesztésben olvasható.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul
vételére.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
tulajdonában lévő az alábbiakban felsorolt járművek és gépek
értékesítési szándékát, mint a társaság racionális gazdálkodásához
kapcsolódó intézkedésről szóló tájékoztatásként tudomásul veszi.
Rendszám
Megnevezés
YCR-884

TZ-4K-14
kistraktor
Kispótkocsi
(TZ-4k)
Tatra Mixer
MTZ-80
Traktor
BH
025
Árokásó
IFA W50 bill.
Harkov F 16
M(RS)
Poclein kotró

YCV-573
KTY-173
YEZ-087
MZP-086
YCR-880
-

Határidő: azonnal
28.Napirendi pont
Önkormányzati fejlesztések 2016 pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Pályázható célok: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása, továbbá belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió Ft, 20 millió Ft, 10.000 fő
lakosságszám feletti városok pedig 30 millió Ft-ot igényelhetnek.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a pályázó egy
lakosra jutó adóerő-képességétől.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi célok vonatkozásában nyújthat be
támogatásra érdemes pályázatot:
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Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása
 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Az előkészítési tevékenységek eredményeként a sport infrastruktúra-fejlesztés
esetében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar
kialakítására kívánunk pályázatot benyújtani. Az udvaron 480 m2 felületű öntött
gumiburkolat kialakítására kerülne sor labdafogó hálóval, 2 db futballkapuval,
röplabda hálóval. Sor kerülne a pálya környezetének rendezésére 314 m2 térburkolat
felújítással, 10 db fa ültetésével és csapadékvíz elvezetéssel.
Bruttó összköltség:
23.455.967 Ft
Bruttó összköltség:
23.455.967 Ft
Igényelt támogatás:
19.937.571 Ft
Vállalandó önerő összege:
3.518.396 Ft
A belterületi utak, járdák esetében az alábbiak felújítására nyújtanánk be a pályázatot.
Utak
 Vásártéri lakótelep: a 24-es épülethez vezető leromlott betonburkolatú út 5 cm
vastag aszfaltburkolattal történő ellátása, összesen 209 m hosszúságban
 Baross Gábor utca: az utca legrosszabb 115 m hosszú szakaszának felújítása
 Géza Fejedelem út: a Madách utca és a Besenyszegi út közötti 86 m hosszú
szakasz teljes újraburkolása
 Móra Ferenc utca: a Szent István út és a Koós Károly út közötti szakasz
újraburkolása
 Eötvös utca: Bajcsy-Zsilinszky út és Kisfaludy utca közötti szakaszának
újraburkolása


Járdák
Blaha út Selyem út és Polányi Máté utca közötti szakaszán a meglévő járda
burkolat helyén új monolit beton járdaburkolat építés
 Blaha út Zrínyi utca és Köztársaság utca közötti szakaszon a meglévő járda
burkolat helyére térkő burkolat építés
 Hídfő utca a Népliget út és a Hármas-Körös folyó védtöltése között meglévő
járda burkolat helyén új térkő burkolat kialakítása
 Vásártéri ltp. 22/B előtt meglévő járda burkolat helyén új térkő burkolat
kialakítása
 Október 6 lakótelepen áthaladó, a Selyem utat és a Fő utat összekötő
szakaszon meglévő járda burkolat helyén új térkő burkolat kialakítása
Bruttó összköltség:
35.193.611 Ft
Igényelt támogatás:
29.914.569 Ft
Vállalandó önerő összege:
5.279.042 Ft
A benyújtandó pályázat teljes forrásösszetétele az alábbiak szerint alakulna:
Bruttó összköltség:
58.649.578Ft
Elnyerhető összes támogatás:
49.852.140 Ft
Önkormányzati saját erő:
8.797.438 Ft
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Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt ismertette a döntési javaslatot, mely tartalmazza mindkét
felhívásra szóló pályázat benyújtását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a),
b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatására
vonatkozó
Pályázati
kiírásra
a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola udvarán sportudvar
kialakítása érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
23.455.967 Ft
Igényelt támogatás:
19.937.571 Ft
Vállalandó önerő összege:
3.518.396 Ft
2.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a),
b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatására
vonatkozó
Pályázati
kiírásra
a
Gyomaendrőd belterületén található utak és járdák (Utak: Vásártéri
lakótelep, Baross Gábor utca, Géza Fejedelem út, Móra Ferenc utca,
Eötvös utca; Járdák: Blaha út I., Blaha út II., Hídfő utca, Vásártéri ltp.
22/B előtt, Október 6 ltp.) felújítása érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
35.193.611 Ft
Igényelt támogatás:
29.914.569 Ft
Vállalandó önerő összege:
5.279.042 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztések megvalósításához
szükség önerőt, azaz mindösszesen 8.797.288 Ft a 2016. évi
költségvetési rendelet 8. melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati
saját erő keret terhére biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29.Napirendi pont
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő kérte, hogy a Kölcsey Ferenc utca és a Csokonai utca sarkán
lévő KSI telephelye előtt az edzések alkalmával parkoló gépjárműveket lehetőség
szerint ne az utca végén tárolják. Szűk az utca, így a parkoló gépjárművek
akadályozzák a többi ott elhaladó gépkocsit a közlekedésben. Van parkolási
lehetőség a fenti buszmegállónál, használják azt.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a Varjasi utcában
megtekintették-e a járdát, és ha igen, milyen megállapítás született. Lakossági
bejelentés volt, hogy teljesen járhatatlan a járdaszakasz.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az elmúlt évben Varjú Róberttel
bejárták a Nagylaposi településrészt. Akkor több területen volt útjavítás, foltokban
volt csapadékcsatorna helyreállítás és ezzel párhuzamosan járda rekonstrukció is,
helyreigazítással. Meg fogják nézni, hogy a Varjasi utcában milyen munkáltok
történtek, és szükség esetén intézkedni fognak.
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 3-4. fogászati
körzet működtetésével kapcsolatban az egyeztetések folyamatban vannak. A mai
napon tárgyalást folytattak a Járási Tisztifőorvossal, akitől azt a tájékoztatást kapták,
hogy a feladat - ellátási szerződés módosításával, megszűnésével egyidejűleg
módosítani szükséges a működési és a finanszírozási szerződést. Közben a Békés
Fogszakorvosi Bt. jelezte, hogy nem kívánja fenntartani a feladat-ellátási szerződést,
és ennek érdekében folytatják le a megfelelő tárgyalásokat.
Előreláthatólag július vagy agusztus 1-vel a rendelőintézet látná el ezt a feladatot,
mint megüresedett körzeteket. 6 hónapig helyettesítéssel történne a feladat ellátása,
Dr. Kerekes Attila és Dr. Török Anna fogszakorvosok által, míg a végleges megoldás
meg nem születik.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, elkészültek-e a garanciális
javítások az ivóvíz rekonstrukciós munkálatokkal összefüggésben. Továbbá
megkérdezte, hogy a Rákóczi út és a Bajcsy Zs út sarkán lévő épületnek hogy áll a
rendbe tétele.
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A nagy esőzések után vannak olyan közterületek, - mint például az Üvegház és a Kínai
üzlet közötti terület -, azok rendbetétele kinek a feladata, hogy ne rontsák a
városképet.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az ivóvíz rekonstrukciós
munkálatokkal kapcsolatban a kivitelező május végéig ígérte a garanciális munkákat.
Ezek részben megtörténtek, várják az Alföldvíz Zrt. készre jelentését.
A Rákóczi u. sarkán lévő épületnél az illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban
elmondta, a közterület-felügyelő naponta szokott a környéken szemlézni. A
szomszédok név nélkül elmondták kik az elkövetők, velük szemben megteszik a
szükséges intézkedést. Az elhanyagolt területeket illetően az említett terület
magántulajdonban van, a bolt ingatlanához kapcsolódik. A közterület-felügyelő és a
településőr folyamatosan figyeli az elhanyagolt ingatlanokat, melyeket átadnak a
közmunkának, akik elsőként az önkormányzati ingatlanokat teszik rendbe.
Betkó József bizottsági elnök két balesetveszélyes helyre hívta fel a figyelmet, amit
kért lehetőség szerint elhárítani.
Az egyik a Vásártér déli oldalán a Kondorosi útra kivezető úton keletkezett víznyelő,
ezt kellene megszűntetni, betömni. Egy kb. ½ m3 befogadó képességű nagy lyuk, ami
nagyon balesetveszélyes. Az ott lévő átereszt ki kellene bontani és újat lehelyezni.
A másik a Selyem út Apponyi út kereszteződése, az útburkolati jel nagyon elkopott és
az állj elsőbbségadás kötelező tábla sem igazán feltűnő.
Véháné Szedlák Ildikó képviselő megkérdezte, hogy a Bartók Béla út, Sugár út és a
Selyem út közötti szakaszon a NAV tulajdonában lévő családi házak előtt kinek a
feladata a fűnyírás és milyen időközönként.
Több lakos is kérdezte, hogy a Selyem úton a járdátlan oldalban kinek a feladata a
hatalmas területen a fűnyírás.
Pardi László osztályvezető elmondta, sajnos egyre több a gazdátlan elhanyagolt
terület, melyeket a közmunkában próbálnak meg kezelni a lehetőségekhez képest. A
Selyem utat illetően az ingatlan telekhatár és az út közötti területet az ingatlan
tulajdonosnak kell rendben tartani- csapadékvíz elvezető csatorna és a zöldfelület.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester az elmúlt napokban az Endrődi híd után
történt sajnálatos balesetből következően megkérdezte, hogy lehetne-e egy testületi
határozatban kérni a Vízügyi Igazgatóságtól a híd lejövő szakaszának kiszélesítését,
annyira, amennyire ott az út megengedi. Tudjuk-e, hogy záróvonal,
sebességkorlátozó és előzni tilos tábla van-e ott. Egy rendkívül veszélyes útszakasz,
mindenképpen megoldást kell rá találni vagy a Vízügyi Igazgatóságnak vagy a
Magyar Közútnak.
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Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta az említett útjelző táblák mindegyike
ki van téve, záróvonal is van. Véleménye szerint, ahogy eddig sem, ezután sem fogunk
építési engedélyt kapni ott kerékpársáv kialakítására, de meg lehet próbálni, újra
jelezni a hatóságok felé, hogy milyen balesetveszélyes útszakaszról van szó. Az első
fokú árvízvédelmi szint van úgy megállapítva, ami miatt nem lehet a két töltés között
építeni.
Gózan Sándor képviselő elmondta, a Selyem út Apponyi út útkereszteződésében a
Kresz lehetővé teszi azt, hogy a táblákat a környezettől egy sárga alapszínű táblával
kiemeljék. Ennek feltételét meg lehet próbálni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök kérte, hogy az útkereszteződéseket olyan
szempontból is vizsgálják meg, hogy beláthatóak-e – bokrok, cserjék magasra nőttek.
Toldi Balázs polgármester Alpolgármester asszony javaslatára kérte a képviselőtestületet,
hogy
támogassa
azt
a
kérelmet,
melyet
eljuttatnak
a
Belügyminisztériumnak, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságnak valamint a Magyar
Közútnak, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy az Endrődi Hídnál a két véd töltési
szakaszon hogyan lehetne a forgalom biztonságát növelni.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a 46-os számú főút Endrődi Híd és a védtöltés
közötti szakaszán hogyan lehetne a forgalom biztonságát növelni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester további bejelentésként elmondta, hogy május 29-én
vasárnap 9 órakor a Szent Imre Katolikus Templomban engesztelő szentmisével
kezdődik a Hősök Napi megemlékezés, majd 10 órától a Hősök terén ünnepi
műsorral folytatódik és koszorúzással zárul.
Június 4-én Öregszőlőben kerül megrendezésre a Bogrács Napja XIV. Paprikás
Krumplifőző Verseny, a Rózsahegyi Ház udvarán. A megnyitó 9 órakor kezdődik.
Szintén június 4-én este 19 órakor lesz a Trianoni megemlékezés.
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Június 11-én 15 órakor kezdődik a XV. Suttyomba Népzenei fesztivál és IV. Suttyomba
Népművészeti Verseny a Kállai Ferenc Kulturális Központban
Hagyományőrző Tűzfesztivál a Gyomai Tájházban június 11-én 9 órától
A Kis Bálint napok keretében június 12-én vasárnap 11 órakor dr. Latorcai- Ujházy
Aranka ikonfestő művész képeiből nyílik egy kiállítás a Hősök úti iskolában. Majd
12.30 órakor a város számára adományozott babagyűjteményéből rendezett kiállítást
tekinthetik meg a Körös Látogatóközpontban. A látogatók egyúttal vízügyi kiállítást is
megtekinthetnek a látogatóközpontban.
Végezetül elmondta, hogy a júniusi soros ülés időpontját úgy szeretnék
megváltoztatni, hogy az nem június 30-án csütörtökön, hanem június 29-én, szerdán
kerülne megtartásra.
Felkérte Dr. Lemák György igazgató urat, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy
radiologus, ultrahangos és röntgen orvosok tekintetében mi az előrelépés, sikerült-e
ilyen szakorvosokat találni a szakrendelőbe.
Dr. Lemák György igazgató elmondta, három szakorvos hiányával vette át az
intézmény vezetését. Polgármester úr közbenjárásával a bőrgyógyász szakorvos
hiányt sikerült hamar megoldani, a rendelés folyik. A neorológus és radiológus
szakorvosokat továbbra is keresik, álláshirdetés és személyes megkeresés útján. Végül
is neurológus szakorvost sikerült találni, aki május elejétől már rendel is a
szakrendelőben. Éppen az elmúlt percekben kapta az értesítést arról, hogy az a
radiológus szakorvos, akivel tárgyalásokat folytattak, aláírta a szerződést, aki
részmunkaidőben fog rendelni, illetve van egy másik radiológus szakorvos, akinek
komolyak a szándékai, de szintén csak részmunkaidőben vállalná a rendelést.
Gecsei Tamás helyi lakos el kívánta mondani, hogy a március havi Szó-beszéd c. helyi
újságban megjelent „Mezőőr kontra állampolgár” cikkben nem a valóságnak
megfelelő dolgok lettek leírva. A mezőőrrel azóta is gondok vannak, az állampolgárok
nem mernek lépést tenni, félnek tőle.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, az ügyet belső ügyként fogják
vizsgálni, hiszen a bejelentés hozzá érkezett és nem a képviselő-testülethez. A
vizsgálat eredményéről viszont a képviselő-testület is tájékoztatást fog kapni.
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Egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet a hozzászólásokat és a
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját melyről
külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Papp István
jegyzőkönyv hitelesítő

Béres János
jegyzőkönyv hitelesítő
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