GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
16/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. június 29-i üléséről a
Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottként

Jegyzőkönyv
vezető:

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
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,

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:59-16:43
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat.
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Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetőjét.
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 testületből jelen van 11 fő.
Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Véháné Szedlák Ildikó és Nagyné Perjési Anikó
képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Véháné Szedlák Ildikó és Nagyné
Perjési Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét.
Az eredetileg kiküldött napirendekhez képest három új napirend került kiküldésre, így
nyílt ülésen 35 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 36. a bejelentések. Zárt ülésen
pedig egy napirend kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte, van-e kérés, további kiegészíteni való a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása II. forduló, valamint
közszolgáltatási szerződés módosítása
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3. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata I. forduló
4. A város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
5. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)
6. Beszámoló a 3. és 4. fogászati körzet folyamatos működtetése érdekében
megtett intézkedésekről
7. Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
8. Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
9. Orvosi Ügyelet közbeszerzése
10. Óvodák nyári nyitvatartása
11. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. beszámolója a május 31-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
12. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
13. Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
14. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
15. Műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
16. A XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése
17. Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
18. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat
19. Támogató nyilatkozat Templárius Alapítvány EFOP-1.2.2 pályázatához
20. Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról
21. A megszűnt VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjainak emléktábla elhelyezési
kérelme
22. Épületek visszavétele a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumtól
23. Körös-szögi Civil Fórum kérelme
24. Öregszőlői utak javításával kapcsolatos döntések
25. Közvilágítással kapcsolatos kérdések
26. Közlekedésbiztonsági terv készítése
27. Üdülő ingatlanok hulladékszállítása
28. Beszámoló az útkezelési feladatokról
29. Beszámoló a 2016. évi közmunkaprogramról
30. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács munkájának ismertetése
31. 2016. évi autómentes nap Gyomaendrődön
32. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi II. félévi munkaprogramja
33. Gyomaendrődi Helyi Közösség pályázati saját erő biztosítása (TOP-7.1.1-16)
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34. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi
kölcsön biztosítása
35. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész
értékesítés
36. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
37. Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevél adományozása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a képviselő-testület döntéseinek
végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket. Megkérdezte
van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
115/2016.(II.25.);
137/2016.(III.31.);
204/2016.(IV.28.);
205/2016.(IV.28.);
221/2016.(IV.28.);
223/2016.(IV.28.);
224/2016.(IV.28.); 243/2016.(V.12.); 252/2016.(V.26.); 254/2016.(V.26.);
268/2016.(V.26.); 271/2016.(V.26.); 277/2016.(V.26.);
Kt sz.
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt beszámolt a
szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy június hónapban 3 napot töltött szabadságon június 24., 27., 28.-án,
illetve további 1 napot szeretne június 30-án.
Kérte a képviselő-testületet ennek tudomásul vételére.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
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A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2016. (VI. 29.) 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
szabadságának alakulásáról adott beszámolóját.

vegyék

tudomásul

a

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának
alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2016. június 24., 27.,
28., 3 nap szabadságot töltött le és 2016. június 30-án 1 nap
szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása válik
szükségessé, mivel a rendelet megalkotása óta a Képviselő-testület által hozott
döntéseket kell átvezetni, az intézményi saját hatáskörben történt előirányzat
átcsoportosításokat kell deklarálni, illetve el kell végezni a pályázat útján nyert
támogatások, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
átvezetését is. A fentiek hatásaként a költségvetési főösszege 70.076 E Ft-tal
változott.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek a rendelet módosítását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.572.487 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.572.487 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.946.242 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 53.303 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 149.494 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 423.448 ezer forint
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a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat
működési kiadásainak előirányzata 2.065.268 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 604.179 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 121.823 ezer forint,
c) dologi kiadás 514.798 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.827 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.603 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 64.233 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 474.231 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 28.176 ezer forint,
b) beruházási kiadás 185.225 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 260.830 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. június
Toldi Balázs

Dr. Uhrin Anna

polgármester

jegyző
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E rendelet 2016. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2016. június 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A

megnevezés
1

Intézményi működési bevétel

B

C

2016. eredeti

2016.II.mód.ei

ei.

.

98 973

101 890

554 105

554 255

4 818

5 068

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
2

belülről

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4

Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

906 269

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

1 948 742

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

13 600

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 100

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

53 303

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

160 323

1
0

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

1
1
1
2
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1
3

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

431 853

2 471 541

2 594 221

Személyi juttatás

601 989

604 179

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

121 823

Dologi kiadás

474 903

533 049

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

530 827

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

183 203

Működési céltartalék

91 632

59 633

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 805

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 083 519

25 250

33 176

Beruházás

177 452

183 708

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

260 830

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

477 714

0

32 988

2 471 541

2 594 221

1
4

Tárgyévi bevételek összesen

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

Felújítás

2
4
2
5
2
6
2
7
2

Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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8

2. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés

ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Intézményi működési bevétel

2016.II.mód.ei.
0

0

79 592

82 092

396 722

396 722

4 818

4 818

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
3

belülről

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

5

Közhatalmi bevételek

381 000

381 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

906 269

7

Működési bevétel összesen

1 740 131

1 770 901

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 000

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

3 100

3 100

0

0

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
10

kívülről

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

12

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

51 703

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

145 224

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

426 438

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 294 517

2 394 266

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

650

17

Intézményi működési bevétel

264

264

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
18

belülről

0

150

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

260

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

524

674

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

1 600

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 600

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

59

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

524

2 274

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

350

350

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
33

belülről

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

350

350

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

651

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

10

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

350

360

0

0

600

0

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
46

Intézmény

47

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson

48

belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

600

0

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

600

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

3 400

3 400

0

0

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
63

belülről

652

64

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

3 400

3 400

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

3 400

3 400

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 000

8 017

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
78

belülről

0

0

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

250

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

7 000

8 267

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

653

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

30

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

7 000

8 297

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

7 767

7 767

157 383

157 383

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
93

belülről

94

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

165 150

165 150

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103 Finanszírozási bevétel-működési célú

0

15 000

104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

5 415

165 150

185 565

0

0

98 973

101 890

554 105

554 255

4 818

5 068

110 Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

906 269

105 Tárgyévi bevételek összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
107 Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
108 belülről
109 Működési célú átvett pénzeszköz .

654

112 Működési bevétel összesen

1 917 155

1 948 742

113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

13 600

114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

3 100

3 100

0

0

117 Felhalmozási bevételek összesen

41 902

53 303

118 Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

160 323

417 940

431 853

2 471 541

2 594 221

115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
120 Tárgyévi bevételek összesen

3. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés
1

Intézményi működési bevételek

2

ei.

2016.II.mód.ei.
0

0

Holtágak haszonbére

2 026

2 026

3

Földhaszonbér

4 410

4 410

4

Bérleti díj

16 710

16 710

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

20 000

20 000

6

Közterületfoglalás

561

561

7

Egyéb bevételek

2 084

2 084

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

655

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10 Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

4 490

4 490

13 341

13 341

2 486

2 486

0

2 500

0

0

6 000

6 000

400

400

79 592

82 092

0

0

12 961

12 961

21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.

4 541

4 541

22 Mezőőri járulék átvett pénz

5 400

5 400

3 645

3 645

24 fő, 46 fő

24 967

24 967

25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.

25 391

25 391

247 827

247 827

27 induló

49 883

49 883

28 Földalapú támogatás

10 000

10 000

7 024

7 024

12 ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103,
13 temető 383
14 ÁFA visszatérülés-szennyvíz
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt
15 terményértékesítés
16 Temető üzemeltetésből származó bevétel
17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
18 Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
19 belülről
20 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló
23 20 fő, 20 fő
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.26 ban induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban

29

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal
656

működéséhez
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal
30 működéséhez

5 083

5 083

0

0

396 722

396 722

33 összesen

0

0

34 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

35 támog.megelőlegezés megtérülése

1 175

1 175

36 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

700

700

38 Egy.tám.megelől.visszatérülése

1 943

1 943

39 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

4 818

4 818

0

0

41 Iparűzési adó

255 000

255 000

42 Építményadó

32 000

32 000

0

0

42 000

42 000

45 Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

46 Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

4 000

47 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

2 000

2 000

30 000

30 000

8 000

8 000

381 000

381 000

31 IKSZT pályázat bér támogatás
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
32 belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

37 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú

40 Közhatalmi bevételek

43 Telekadó
44 Magánszemélyek kommunális adója

48 Gépjármű adó
52 Mezőőri járulék bevétele
53 Közhatalmi bevételek összesen

657

54 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

181 780

181 780

56 Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

57 Közvilágítás támogatása

64 440

64 440

100

100

31 795

31 795

-47 273

-47 273

61 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 665

37 665

62 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 535

2 535

64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 242

1 242

103 884

103 597

15 600

15 493

7 592

7 592

68 támogatása

95 153

95 153

69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 778

81 667

160 228

160 228

0

22 844

87 250

86 926

73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

1 617

1 617

74 Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

9 208

15 903

17 504

0

6 654

877 999

906 269

55 Önkormányzati hivatal működésének támogatása

58 Köztemető fenntartás támogatása
59 Közutak fenntartásának támogatása
60 Beszámítás összege

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők
65 bértámogatása
66 Óvodaműködtetési támogatás
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó
67 támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb

70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
71 Szociális ágazati pótlék
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081
76 Egyéb központi támogatás-kompenzáció
77 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

658

78 Működési bevétel összesen

1 740 131

1 770 901

79 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

80 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

81 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

82 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

83 Koncesszióból származó bevételek

0

0

84 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

85 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 000

86 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

87 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

0

0

88 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása

0

0

0

9 801

2 000

2 000

91 induló

24 802

24 802

92 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

26 802

36 603

0

0

2 000

2 000

95 Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

96 Belvíz kölcsön visszafizetés

1 000

1 000

97 Egyéb kölcsön visszafizetés

0

0

3 100

3 100

99 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

100 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz
89 III.maradvány elszám.
90 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
93 kívülről
94 Lakáskölcsön visszafizetés

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n
98 kívülről

659

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
101 össz.
102 Felhalmozási bevételek összesen

0

0

41 902

51 703

4. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés

ei.

1 Működési célú előző évi maradvány

2016.II.mód.ei.
0

0

94 544

145 224

3 Határ Győző Városi Könyvtár

0

10

4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

30

5 Szent Antal Népház

0

0

6 Városi Egészségügyi Intézmény

0

15 000

7 Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

59

94 544

160 323

0

0

417 940

426 438

12 Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

14 Szent Antal Népház

0

0

15 Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 415

2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

9 Működési célú előző évi maradvány összesen
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

660

16 Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

417 940

431 853

19 Maradvány mindösszesen

512 484

592 176

5. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés

ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Személyi juttatás

3

Munkaadókat terhelő járulék

4

2016.II.mód.ei.
0

0

361 911

362 034

53 888

53 921

Dologi kiadás

332 125

368 576

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

530 827

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

178 631

7

Működési céltartalék

91 632

59 633

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 655

9

Működési kiadás összesen

1 556 965

1 604 277

10

Felújítás

25 250

33 176

11

Beruházás

177 252

172 968

12

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

260 830

13

Felhalmozási kiadás összesen

459 642

466 974

14

Finanszírozási kiadások

0

32 988

661

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 016 607

2 104 239

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

139 031

140 159

18

Munkaadókat terhelő járulék

39 972

40 277

19

Dologi kiadás

41 752

39 911

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 572

4 572

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

150

24

Működési kiadás összesen

225 327

225 069

25

Felújítás

0

0

26

Beruházás

0

3 750

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

0

3 750

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

225 327

228 819

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

8 656

8 967

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 270

2 338

34

Dologi kiadás

8 254

9 325

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

19 180

20 630

662

40

Felújítás

41

Beruházás

42

Egyéb felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási kiadás összesen

44

Finanszírozási kiadások

45

Tárgyévi kiadás összesen

0

0

200

680

0

0

200

680

0

0

19 380

21 310

0

0

2 409

0

650

0

1 245

0

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
46

Intézmény

47

Személyi juttatás

48

Munkaadókat terhelő járulék

49

Dologi kiadás

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

4 304

0

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

0

0

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

4 304

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

9 457

9 466

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 553

2 553

663

64

Dologi kiadás

3 800

3 928

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

15 810

15 947

70

Felújítás

0

0

71

Beruházás

0

377

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

0

377

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

15 810

16 324

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

9 374

11 827

78

Munkaadókat terhelő járulék

2 531

3 249

79

Dologi kiadás

11 058

18 451

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

22 963

33 527

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

318

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

318

664

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

22 963

33 845

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

71 151

71 726

93

Munkaadókat terhelő járulék

19 330

19 485

94

Dologi kiadás

76 669

92 858

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

167 150

184 069

100 Felújítás

0

0

101 Beruházás

0

5 615

102 Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103 Felhalmozási kiadás összesen

0

5 615

104 Finanszírozási kiadások

0

0

167 150

189 684

0

0

107 Személyi juttatás

601 989

604 179

108 Munkaadókat terhelő járulék

121 194

121 823

109 Dologi kiadás

474 903

533 049

110 Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

530 827

111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

183 203

112 Működési célú tartalék

91 632

59 633

113 Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 805

105 Tárgyévi kiadás összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

665

114 Működési kiadás összesen

2 011 699

2 083 519

25 250

33 176

116 Beruházás

177 452

183 708

117 Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

260 830

118 Felhalmozási kiadás összesen

459 842

477 714

0

32 988

2 471 541

2 594 221

115 Felújítás

119 Finanszírozási kiadások
120 Tárgyévi kiadás összesen

6. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként
2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

Kormányzati
funkció

D

2016. eredeti
megnevezés

ei.

2016.II.mód.ei.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
1.

063080

fenntartása, üzemeltetése

0

0

2.

Személyi juttatás

0

0

3.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4.

Dologi kiadás

5 814

5 814

5.

Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

Működési célú pénzeszközátadás
6.

államháztartáson kívülre

0

0

7.

Működési célú tartalék

0

0

8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9.

Működési kiadás összesen

6 363

6 363

666

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

0

0

11.

Személyi juttatás

0

0

12.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13.

Dologi kiadás

0

9 500

14.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

10.

052080

Működési célú pénzeszközátadás
15.

államháztartáson kívülre

0

0

16.

Működési célú tartalék

0

0

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18.

Működési kiadás összesen

0

9 500

veszélyes hulladék kezelése

0

0

20.

Személyi juttatás

0

0

21.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22.

Dologi kiadás

11 876

12 892

23.

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

14 089

14 632

14 632

Települési hulladék kezelése- nem
19.

051040

Működési célú pénzeszközátadás és
24.

kölcsön államháztartáson kívülre

25.

Működési célú tartalék

0

0

26.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27.

Működési kiadás összesen

40 597

41 613

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29.

Személyi juttatás

0

0

30.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31.

Dologi kiadás

31 795

50 795

32.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

28.

045160

667

Működési célú pénzeszközátadás
33.

államháztartáson kívülre

0

0

34.

Működési célú tartalék

0

0

35.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36.

Működési kiadás összesen

31 795

50 795

üzemeltetése

0

0

38.

Személyi juttatás

0

0

39.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40.

Dologi kiadás

0

0

41.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása,
37.

106010

Működési célú pénzeszközátadás
42.

államháztartáson kívülre

0

0

43.

Működési célú tartalék

0

0

44.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45.

Működési kiadás összesen

0

0

lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47.

Személyi juttatás

0

0

48.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49.

Dologi kiadás

13 341

13 341

50.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással
kapcs.felad. - Lakó és nem
46.

013350

Működési célú pénzeszközátadás
51.

államháztartáson kívülre

0

0

52.

Működési célú tartalék

0

0

53.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

668

54.

13 341

13 341

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56.

Személyi juttatás

0

0

57.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58.

Dologi kiadás

8 002

8 002

59.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

19 000

19 000

55.

Működési kiadás összesen
066010

Működési célú pénzeszközátadás
60.

államháztartáson kívülre

61.

Működési célú tartalék

0

0

62.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63.

Működési kiadás összesen

27 002

27 002

0

0

17 203

17 203

4 650

4 650

64.

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

65.

Személyi juttatás

66.

Munkaadókat terhelő járulék

67.

Dologi kiadás

0

0

68.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
69.

államháztartáson kívülre

0

0

70.

Működési célú tartalék

0

0

71.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72.

Működési kiadás összesen

21 853

21 853

parlamenti képviselőválasztás

0

0

74.

Személyi juttatás

0

0

75.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76.

Dologi kiadás

0

0

Országgyűlési, önkormányzati, eu
73.

016010

669

77.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
78.

államháztartáson kívülre

0

0

79.

Működési célú tartalék

0

0

80.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81.

Működési kiadás összesen

0

0

Országos és helyi népszavazás

0

0

83.

Személyi juttatás

0

0

84.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85.

Dologi kiadás

0

0

86.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

82.

016020

Működési célú pénzeszközátadás
87.

államháztartáson kívülre

0

0

88.

Működési célú tartalék

0

0

89.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90.

Működési kiadás összesen

0

0

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92.

Személyi juttatás

0

0

93.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94.

Dologi kiadás

0

0

95.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

91.

011220

Működési célú pénzeszközátadás
96.

államháztartáson kívülre

0

0

97.

Működési célú tartalék

0

0

98.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99.

Működési kiadás összesen

0

0

670

Önkormányzat elszámolása a központi
költségvetéssel

0

0

101.

Személyi juttatás

0

0

102.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103.

Dologi kiadás

0

0

104.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

176

100.

018010

Működési célú pénzeszközátadás
105.

államháztartáson kívülre

0

0

106.

Működési célú tartalék

0

0

107.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108.

Működési kiadás összesen

0

176

Közvilágítás

0

0

110.

Személyi juttatás

0

0

111.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112.

Dologi kiadás

33 594

34 003

113.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

109.

064010

Működési célú pénzeszközátadás
114.

államháztartáson kívülre

115.

Működési célú tartalék

0

0

116.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117.

Működési kiadás összesen

33 594

34 003

Városgazdálkodás

0

0

119.

Személyi juttatás

0

0

120.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

121.

Dologi kiadás

53 950

56 997

122.

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

118.

066020

671

Működési célú pénzeszközátadás
123.

államháztartáson kívülre

18 840

18 840

124.

Működési célú tartalék

0

0

125.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126.

Működési kiadás összesen

74 290

77 337

finanszírozási műveletek

0

0

128.

Személyi juttatás

0

0

129.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130.

Dologi kiadás

0

0

131.

Működési célú támogatásértékű kiadás

486 546

511 768

Forgatási és befektetési célú
127.

900060

Működési célú pénzeszközátadás
132.

államháztartáson kívülre

0

0

133.

Működési célú tartalék

0

0

134.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135.

Működési kiadás összesen

486 546

511 768

0

0

11 123

11 246

Közterület rendjének fenntartása136.

031030

Mezőőri szolgálat

137.

Személyi juttatás

138.

Munkaadókat terhelő járulék

2 762

2 795

139.

Dologi kiadás

2 276

2 276

140.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
141.

államháztartáson kívülre

0

0

142.

Működési célú tartalék

0

0

143.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144.

Működési kiadás összesen

16 161

16 317

672

Közterület rendjének fenntartásaTelepülésőrök

0

0

146.

Személyi juttatás

0

0

147.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148.

Dologi kiadás

0

0

149.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

145.

031030

Működési célú pénzeszközátadás
150.

államháztartáson kívülre

0

0

151.

Működési célú tartalék

0

0

152.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153.

Működési kiadás összesen

0

0

tűzoltók

0

0

155.

Személyi juttatás

0

0

156.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157.

Dologi kiadás

0

0

158.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

5 000

5 000

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység154.

032020

Működési célú pénzeszközátadás
159.

államháztartáson kívülre

160.

Működési célú tartalék

0

0

161.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162.

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

0

0

216

216

58

58

935

935

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység163.

032020

polgárvédelem

164.

Személyi juttatás

165.

Munkaadókat terhelő járulék

166.

Dologi kiadás

673

167.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
168.

államháztartáson kívülre

0

0

169.

Működési célú tartalék

0

0

170.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171.

Működési kiadás összesen

1 209

1 209

Ár- és belvízvédelem

0

0

173.

Személyi juttatás

0

0

174.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175.

Dologi kiadás

10 870

14 329

176.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

2 000

2 000

172.

047410

Működési célú pénzeszközátadás
177.

államháztartáson kívülre

178.

Működési célú tartalék

0

0

179.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180.

Működési kiadás összesen

12 870

16 329

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182.

Személyi juttatás

0

0

183.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184.

Dologi kiadás

0

0

185.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

690

690

181.

091140

Működési célú pénzeszközátadás
186.

államháztartáson kívülre

187.

Működési célú tartalék

0

0

188.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189.

Működési kiadás összesen

690

690

674

190.

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191.

Személyi juttatás

0

0

192.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

193.

Dologi kiadás

60 000

60 000

194.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

30 188

30 188

Működési célú pénzeszközátadás
195.

államháztartáson kívülre

196.

Működési célú tartalék

0

0

197.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198.

Működési kiadás összesen

90 188

90 188

Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200.

Személyi juttatás

0

0

201.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202.

Dologi kiadás

0

0

203.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam199.

092120

Működési célú pénzeszközátadás
204.

államháztartáson kívülre

0

0

205.

Működési célú tartalék

0

0

206.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207.

Működési kiadás összesen

0

0

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

0

0

209.

Személyi juttatás

0

0

210.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

211.

Dologi kiadás

0

0

212.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam208.

091220

675

Működési célú pénzeszközátadás
213.

államháztartáson kívülre

0

0

214.

Működési célú tartalék

0

0

215.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216.

Működési kiadás összesen

0

0

működtetése

0

0

218.

Személyi juttatás

0

0

219.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220.

Dologi kiadás

0

0

221.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Alapfokú művészetoktatás
217.

091250

Működési célú pénzeszközátadás
222.

államháztartáson kívülre

0

0

223.

Működési célú tartalék

0

0

224.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225.

Működési kiadás összesen

0

0

Gimnázium

0

0

227.

Személyi juttatás

0

0

228.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229.

Dologi kiadás

0

0

230.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre
226.

092260

Működési célú pénzeszközátadás
231.

államháztartáson kívülre

0

0

232.

Működési célú tartalék

0

0

233.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234.

Működési kiadás összesen

0

0

676

Oktatást kiegészítő tevékenységoktatási vagyon önkormányzati
235.

092260

költségek

0

0

236.

Személyi juttatás

0

0

237.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238.

Dologi kiadás

0

0

239.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
240.

államháztartáson kívülre

0

0

241.

Működési célú tartalék

0

0

242.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243.

Működési kiadás összesen

0

0

tevékenység működtetése

0

0

245.

Személyi juttatás

0

0

246.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247.

Dologi kiadás

0

0

248.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Pedagógiai szakszolgáltató
244.

098022

Működési célú pénzeszközátadás
249.

államháztartáson kívülre

0

0

250.

Működési célú tartalék

0

0

251.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252.

Összesen:

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254.

Személyi juttatás

0

0

255.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256.

Dologi kiadás

0

0

253.

072112

677

257.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

11 988

11 988

Működési célú pénzeszközátadás
258.

államháztartáson kívülre

259.

Működési célú tartalék

0

0

260.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261.

Működési kiadás összesen

11 988

11 988

szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263.

Személyi juttatás

0

0

264.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

265.

Dologi kiadás

9 309

9 309

266.

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 802

1 802

Települési egészségügyi feladatok262.

076062

Működési célú pénzeszközátadás
267.

államháztartáson kívülre

0

0

268.

Működési célú tartalék

0

0

269.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270.

Működési kiadás összesen

11 111

11 111

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

0

0

272.

Személyi juttatás

0

0

273.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274.

Dologi kiadás

0

0

275.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

271.

102021

Működési célú pénzeszközátadás
276.

államháztartáson kívülre

0

0

277.

Működési célú tartalék

0

0

278.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279.

Működési kiadás összesen

0

0

678

Gyermekek napközbeni ellátásaBölcsődei ellátás

0

0

281.

Személyi juttatás

0

0

282.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283.

Dologi kiadás

0

0

284.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

4 420

4 420

280.

104030

Működési célú pénzeszközátadás
285.

államháztartáson kívülre

286.

Működési célú tartalék

0

0

287.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288.

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

gyermek jogán)

0

0

290.

Személyi juttatás

0

0

291.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292.

Dologi kiadás

0

0

293.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Gyermekvédelmi pénzbeli és
term.ellátások (önkorm-i segély
289.

104051

Működési célú pénzeszközátadás
294.

államháztartáson kívülre

0

0

295.

Működési célú tartalék

0

0

296.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

2 000

297.

Működési kiadás összesen

2 000

2 000

lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299.

Személyi juttatás

0

0

300.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások (telep. tám.298.

106020

679

301.

Dologi kiadás

0

0

302.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
303.

államháztartáson kívülre

0

0

304.

Működési célú tartalék

0

0

305.

Ellátottak pénzbeli juttatása

28 080

28 080

306.

Működési kiadás összesen

28 080

28 080

segély)

0

0

308.

Személyi juttatás

0

0

309.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310.

Dologi kiadás

0

0

311.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Egyéb szociális pénzbeli ellátás Átmeneti segély (önkormányzati
307.

107060

Működési célú pénzeszközátadás
312.

államháztartáson kívülre

0

0

313.

Működési célú tartalék

0

0

314.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

315.

Működési kiadás összesen

4 000

4 000

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317.

Személyi juttatás

0

0

318.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319.

Dologi kiadás

0

0

320.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

316.

107060

Működési célú pénzeszközátadás
321.

államháztartáson kívülre

0

0

322.

Működési célú tartalék

0

0

680

323.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 800

5 800

324.

Működési kiadás összesen

5 800

5 800

kiadásokra)

0

0

326.

Személyi juttatás

0

0

327.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328.

Dologi kiadás

0

0

329.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési
segély
325.

107060

(önkorm-i segély temetési

Működési célú pénzeszközátadás
330.

államháztartáson kívülre

0

0

331.

Működési célú tartalék

0

0

332.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

333.

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés

0

0

335.

Személyi juttatás

0

0

336.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337.

Dologi kiadás

0

0

338.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

334.

107060

Működési célú pénzeszközátadás
339.

államháztartáson kívülre

0

0

340.

Működési célú tartalék

0

0

341.

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

342.

Működési kiadás összesen

3 000

3 000

közgyógy

0

0

Személyi juttatás

0

0

Egyéb szoc.természetbeni ellátás 343.
344.

107060

681

345.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346.

Dologi kiadás

0

0

347.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
348.

államháztartáson kívülre

0

0

349.

Működési célú tartalék

0

0

350.

Ellátottak pénzbeli juttatása

75

75

351.

Működési kiadás összesen

75

75

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek

0

0

353.

Személyi juttatás

0

0

354.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355.

Dologi kiadás

0

0

356.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

352.

107060

Működési célú pénzeszközátadás
357.

államháztartáson kívülre

0

0

358.

Működési célú tartalék

0

0

359.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360.

Működési kiadás összesen

2 700

2 700

kár

0

0

362.

Személyi juttatás

0

0

363.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364.

Dologi kiadás

0

0

365.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

Lakáshoz jutást segtítő támogatások Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi
361.

061030

Működési célú pénzeszközátadás
366.

államháztartáson kívülre

682

367.

Működési célú tartalék

0

0

368.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000

0

369.

Működési kiadás összesen

8 000

0

Családsegítés

0

0

371.

Személyi juttatás

0

0

372.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373.

Dologi kiadás

0

0

374.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

370.

107054

Működési célú pénzeszközátadás
375.

államháztartáson kívülre

0

0

376.

Működési célú tartalék

0

0

377.

Ellátottak pénzbeli juttatása

378.

Működési kiadás összesen

0

0

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT

0

0

380.

Személyi juttatás

0

0

381.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382.

Dologi kiadás

0

0

383.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

379.

086020

Működési célú pénzeszközátadás
384.

államháztartáson kívülre

0

4 600

385.

Működési célú tartalék

0

0

386.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387.

Működési kiadás összesen

0

4 600

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

10 772

10 772

2 866

2 866

388.

041237

389.

Személyi juttatás

390.

Munkaadókat terhelő járulék

683

391.

Dologi kiadás

392.

Működési célú támogatásértékű kiadás

13 774

13 774

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
393.

államháztartáson kívülre

0

0

394.

Működési célú tartalék

0

0

395.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396.

Működési kiadás összesen

27 412

27 412

14.12.01-15.03.31, 1 fő)

0

0

398.

Személyi juttatás

0

0

399.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

400.

Dologi kiadás

0

0

401.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb
közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő
397.

041233

Működési célú pénzeszközátadás
402.

államháztartáson kívülre

0

0

403.

Működési célú tartalék

0

0

404.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405.

Működési kiadás összesen

0

0

2014-ről áthúzódó

0

0

407.

Személyi juttatás

0

0

408.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409.

Dologi kiadás

0

0

410.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 406.

041237

Működési célú pénzeszközátadás
411.

államháztartáson kívülre

684

412.

Működési célú tartalék

0

0

413.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414.

Működési kiadás összesen

0

0

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó

0

0

416.

Személyi juttatás

0

0

417.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418.

Dologi kiadás

0

0

419.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

415.

041237

Működési célú pénzeszközátadás
420.

államháztartáson kívülre

0

0

421.

Működési célú tartalék

0

0

422.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423.

Működési kiadás összesen

0

0

0

0

37 135

37 135

Rövid távú közmunka 2015-ről
áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31424.

041233

16.06.29.)

425.

Személyi juttatás

426.

Munkaadókat terhelő járulék

5 014

5 014

427.

Dologi kiadás

2 156

2 156

428.

Működési célú támogatásértékű kiadás

943

943

Működési célú pénzeszközátadás
429.

államháztartáson kívülre

0

0

430.

Működési célú tartalék

0

0

431.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432.

Működési kiadás összesen

45 248

45 248

0

0

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s.
433.

041237

közmunka 2015-ről áthúzódó

685

434.

Személyi juttatás

67 113

67 113

435.

Munkaadókat terhelő járulék

9 060

9 060

436.

Dologi kiadás

0

0

437.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
438.

államháztartáson kívülre

0

0

439.

Működési célú tartalék

0

0

440.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441.

Működési kiadás összesen

76 173

76 173

(önk.tul.földek művelése - dologi)

0

0

443.

Személyi juttatás

0

0

444.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445.

Dologi kiadás

0

0

446.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
442.

041233

Működési célú pénzeszközátadás
447.

államháztartáson kívülre

0

0

448.

Működési célú tartalék

0

0

449.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450.

Működési kiadás összesen

0

0

0

0

218 349

218 349

Közfoglalkoztatás 2016-ban
induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság,
451.

041237

mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)

452.

Személyi juttatás

453.

Munkaadókat terhelő járulék

29 478

29 478

454.

Dologi kiadás

57 815

57 815

455.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

686

Működési célú pénzeszközátadás
456.

államháztartáson kívülre

0

0

457.

Működési célú tartalék

0

0

458.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459.

Működési kiadás összesen

305 642

305 642

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461.

Személyi juttatás

0

0

462.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463.

Dologi kiadás

0

0

464.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

6 000

6 000

460.

081030

Működési célú pénzeszközátadás
465.

államháztartáson kívülre

466.

Működési célú tartalék

0

0

467.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468.

Működési kiadás összesen

6 000

6 000

Fürdő

0

0

470.

Személyi juttatás

0

0

471.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472.

Dologi kiadás

9 890

9 890

473.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36 367

36 367

469.

081061

Működési célú pénzeszközátadás
474.

államháztartáson kívülre

475.

Működési célú tartalék

0

0

476.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477.

Működési kiadás összesen

46 257

46 257

0

0

Szabadidősport tevékenység
478.

081045

támogatása

687

479.

Személyi juttatás

0

0

480.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

481.

Dologi kiadás

0

0

482.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
483.

államháztartáson kívülre

0

13 000

484.

Működési célú tartalék

0

0

485.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486.

Működési kiadás összesen

0

13 000

Civil szervezetek támogatása

0

0

488.

Személyi juttatás

0

0

489.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

490.

Dologi kiadás

0

0

491.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

487.

084031

Működési célú pénzeszközátadás
492.

államháztartáson kívülre

0

7 500

493.

Működési célú tartalék

0

0

494.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495.

Működési kiadás összesen

0

7 500

Kihívás n.)

0

0

497.

Személyi juttatás

0

0

498.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499.

Dologi kiadás

2 000

2 020

500.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

206

Mindenféle egyéb szabadidős
szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap,
496.

501.

086090

Működési célú pénzeszközátadás
688

államháztartáson kívülre
502.

Működési célú tartalék

0

0

503.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504.

Működési kiadás összesen

2 000

2 226

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506.

Személyi juttatás

0

0

507.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508.

Dologi kiadás

4 728

4 728

509.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

4 200

4 200

505.

013320

Működési célú pénzeszközátadás
510.

államháztartáson kívülre

511.

Működési célú tartalék

0

0

512.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513.

Működési kiadás összesen

8 928

8 928

Egyéb máshová be nem sorolható
514.

tevékenység

0

0

515.

Személyi juttatás

0

0

516.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517.

Dologi kiadás

0

0

518.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

Működési célú pénzeszközátadás
519.

államháztartáson kívülre

0

0

520.

Működési célú tartalék

0

0

521.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522.

Működési kiadás összesen

0

0

523.

Összesen:

0

0

689

524.

Személyi juttatás

361 911

362 034

525.

Munkaadókat terhelő járulék

53 888

53 921

526.

Dologi kiadás

332 125

368 576

527.

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

530 827

153 325

178 631

0

0

58 655

50 655

1 465 333

1 544 644

Működési célú pénzeszközátadás
528.

államháztartáson kívülre

529.

Működési célú tartalék

530.

Ellátottak pénzbeli juttatása

531.

Működési kiadás összesen

7. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés

ei.

2016.II.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

600

600

2

Kitüntetési alap

400

400

3

Civil alap

4 990

550

4

Sport alap

13 000

0

5

Idegenforgalmi alap

3 200

320

6

Idegenforgalmi alap tartalék

0

0

6 200

1 500

0

0

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700,
Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap
7
8

150…stb)
Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi

690

gyereknap
9

Sajt és túrófesztivál megrendezése

0

0

0

0

240

240

12 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 047

4 047

13 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

0

0

500

500

10 000

9 850

660

660

18 Hulladékgazd.rendszer

1 625

1 625

19 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)

6 476

6 476

0

0

4 600

0

10 000

10 000

0

0

2 700

2 700

25 Óvoda étkezés.állami tám.elsz.

0

0

26 Óvoda létszámleépítés többletktg.

0

0

27 Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

28 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

29 Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés

0

0

30 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat.

0

0

900

900

10 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE
11 Rádió Sun részére pénzeszközátadás

14 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE
15 Talajterhelési díj
16 Kállai adomány
17 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)
Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj.

20 IKSZT (bér)
21 IKSZT működési plusz igény
22 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
23 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása
24 Belső ellenőri feladatok

31 Nyomda Múzeum tám.

691

32 Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 460

2 460

0

0

34 Lehóczkyné 681)

1 521

681

35 Labor működésének támogatása

5 400

4 011

36 megelőlegezés

1 371

1 371

37 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

1 242

1 242

91 632

59 633

33 2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840,

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás

38 Működési céltartalék összesen

8. melléklet a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

2016. eredeti
megnevezés
1

Felújítások

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

3

ei.

2016.II.mód.ei.
0

0

25 250

33 176

Járda felújítás

8 000

8 000

4

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

1 500

5

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

5 000

6

Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása

0

430

7

Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció

0

2 496

8

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

0

12 000

9

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

3 400

350

350

10 Kner téri szökőkút felújítása

692

11 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

12 Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13 Informatikai eszközök felújítása

0

0

14 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

15 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

16 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás

0

0

17 Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

25 250

33 176

19 Beruházások

0

0

20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

21 Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

22 Parkosítás

1 500

1 500

23 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

2 500

500

500

25 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

2 000

26 Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

27 Köztemetők körbekerítése

5 000

5 000

28 Ünnepi díszvilágítás

2 500

2 500

29 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

2 000

500

500

11 080

11 080

3 600

3 600

33 Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

34 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

29 714

35 Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

0

18 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

24 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

30 Ipartelep úton kerékpárút építés
31 Informatikai fejlesztés, szerver csere
32 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

693

36 Játszótér építése

5 000

5 840

37 Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

5 000

500

500

0

0

40 E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

1 000

41 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

1 000

42 Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

1 470

600

600

44 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

0

45 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

18 093

46 Gépkocsi beszerzés

3 500

5 100

47 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

2 300

935

1 870

1 778

1 778

331

331

51 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése

3 000

3 000

52 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

0

53 Rózsahegyi energetikai tervdok.

2 496

0

54 Zöldpark Kft. tőkeemelés

2 500

2 500

1 080

1 080

24 802

24 802

57 Ipari park telekvásárlás

0

4 000

58 Műfüves pálya kialakítása

0

8 405

59 Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek

0

1 905

38 Közbeszerzési díjak
39 Bánomkerti záportározó rendezése

43 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

48 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
49 Autóbusz pályaudvar tervezése
50 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv

Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése
55 (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és
56 egyéb beruházás

694

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és
60 kisértékű te. beszerzés

850

3 750

61 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)

200

680

62 Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

318

63 Szent Antal Népház

0

377

64 Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 615

177 452

183 708

66 Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

67 Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

12 268

15 119

4 137

4 137

70 hozzájárulás

1 282

1 282

71 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése

2 595

2 595

32

32

2 222

2 222

0

286

2 000

2 000

0

2 565

9 993

12 673

0

1 500

3 659

3 659

0

1 180

65 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

68 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
69 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi

72 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő
73 átadása Társulás részére
TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás
74 Társulásnak
Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása
75 Társulás részére
76 Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás
77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
78 Első lakáshozjutók támogatása
TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes
79 pályázat esetén)
80 Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás

695

81 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére

2 334

2 334

82 Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

0

6500

234 879

226 538

10 000

8 820

0

5 645

0

6 601

0

8 797

224 879

196 675

257 140

260 830

91 Finanszírozási kiadások

0

0

92 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

32 988

83 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra
84 Felhalmozási céltartalék
85 Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat
86 önerő
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány
87 elszám. 9801 E Ft
Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft
88 pályázat önerő
89 TOP és egyéb pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások
90 összesen

2.Napirendi pont
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása II. forduló, valamint
közszolgáltatási szerződés módosítása
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, az önkormányzatok 2016. június 30-ig
módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket, illetve a helyi rendeleteiket. Azokból
hatályon kívül kell helyezni a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés
szabályait, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv
a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. A
közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén
működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi. A
szerződést az önkormányzat a Gyomaközszolg Kft-vel fogja megkötni, mivel vele van
szerződésünk. Felmerült a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, mint új
696

közszolgáltató, aki megkereséssel élt a Gyomaközszolg Kft felé, miszerint a
hulladékgazdálkodás terén konzorciumi partnerként működjenek együtt. A tegnapi
napon tartott taggyűlés ez elől nem zárkózott el, így amennyiben megállapodás
születik, akkor a jelen előterjesztésben foglaltakat újból tárgyalni szükséges a
testületnek a közszolgáltató kilétének változása miatt.
A döntési javaslatokat mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, mint ahogy Elnök úr is említette
a tegnapi napon a Gyomaközszolg Kft taggyűlése tárgyalta azt az ajánlatot, amelyet
kapott a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. A szerződés-tervezet
előkészítése folyamatban van, azt várhatóan a júliusban egy rendkívüli ülés keretében
fogják a képviselő-testület elé terjeszteni. Addig, míg a Szarvasi Körös-szögi
Kistérséggel kapcsolatos kérdéskört is le fogják zárni, egy a jövő hétre
kezdeményezett ülés keretében. A tegnapi napon a Környezetvédelmi
Államtitkárságtól is érkezett egy levél, melyben kifejtették álláspontjukat arra
vonatkozóan, hogy a KEOP pályázatunk hogyan kezelhető a jövőben, hogyan tudunk
megfelelni a pályázati kiírásoknak, illetve a jelenlegi hulladékszállítást érintő
jogszabályi környezetnek is.
Ezeket a kérdéseket le kell tisztázni annak érdekében, hogy Gyomaendrődön
megfelelő módon történjen a hulladék elszállítása, annak megfelelő legyen a
finanszírozása. A Gyomaközszolg Kft-t pedig remélhetőleg meg tudjuk menteni az
átmeneti problémáitól és olyan tőkeerősítést tudnak adni számára, amivel meg tudják
nyújtani a tevékenységét. A remélhetőleg létrejövő együttműködéssel pedig hosszú
távon biztosítani tudják a magas színvonalú hulladékgyűjtést Gyomaendrődön.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos rendelet módosításáról hozzák meg döntésüket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 4. § (2) bekezdés e)
és f) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további
többletszolgáltatást és annak a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített
koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) felé történő megfizetésének díját;
f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;"
2. § A Hör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes gyűjtőedényre is köthet szerződést."
3. § A Hör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Hör.:
a) 1. § (2a) bekezdésének b) pontja,
b) 4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj alcíme.
Gyomaendrőd, 2016. június
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2016. június 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. melléklet a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez]
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Felajánlás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvételét,
gyűjtését,
elszállítását,
kezelését,
valamint
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését,
vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését
biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a
miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.
A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az
ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben
gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd
hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve
(közszolgáltatás díjának alanya): ...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és
darabszáma: 60 literes tartály ....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db;
240 literes tartály .... db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog
végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ....... napon
történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást
legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek
megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében történik.
8. A lakosság az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer
keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet
699

mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszer
keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten gyűjtött települési
hulladékot.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
×

Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................

2. melléklet a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez]

Szerződés
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére
Mely létrejött egyrészről
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,
Adószám: 13794602-2-04,
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről
Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................
Születési hely, idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................
Lakcím/Székhely: ..........................................................
Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................
Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................
továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az
ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet,
aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony
keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres
időközönként rendelkezésére áll.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen
keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............
alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................
A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ..................................................................
Társasház esetén lakások száma: ....................................................................
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A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........
űrtartalmú gyűjtőedényét.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos
gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos
gyűjtőedényt ......... Ft áron.
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben,
valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is
elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről – a
szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente – a hulladékgazdálkodási díj
fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló
személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.
A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban
határozza meg.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott
Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében teljesíti.
Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj
adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés
azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint atelepülési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.)
önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező
közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak
megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos
felmondási határidővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana
nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására
alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége
során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben,
létesítményben gondoskodik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és
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folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM
rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról.
Kelt:
.................................................
GYOMAKÖZSZOLG
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Szolgáltató

.................................................
KommunálisIngatlantulajdonos
Megrendelő

Toldi Balázs polgármester ezt követően a közszolgáltatási szerződés módosításáról
szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő 2. sz. módosítás tervezetét
az alábbiak szerint:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a
továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
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Teljes
név: GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a
továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételekkel:
1. Preambulum
1.
Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató
2013. december 19-én hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási
szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek, melyet Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Testület) a 629/2013. (XII.19.) Gyekt. sz. határozatával jóváhagyott. A
szerződés 1. sz. módosítását a Testület a 75/2015. (II. 25.) Gyekt. sz.
határozatával hagyta jóvá.
2.
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre érvényesek a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
9.§ (1) i). pontjában meghatározottak, így jelen közszolgáltatási
szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
3.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban
Ht.) átmeneti rendelkezései között, a 92/B. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzatoknak 2016. június 30-ig úgy kell módosítaniuk a
közszolgáltatói szerződéseiket, hogy azokban ne szerepeljen a
közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint
rögzítésre kerüljön az, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló
szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért
szolgáltatási díjat fizet.
4.
A szerződés 2. sz. módosítása a jogszabályi keretek között, a
szerződés 11. pontja alapján, felek egyező akarata szerint valósul
meg.
2.

A szerződés módosítással érintett részei
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2.1. A szerződésben szereplő „Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ)" megnevezés
helyett „Környezetvédelmi Hatóság" (a továbbiakban: Kv.
Hatóság)" megnevezés kerül.
2.2. A „2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület" című
fejezet első bekezdése helyébe a következő bekezdés kerül:
„A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő
valamennyi a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. és 3. sz.
mellékletében meghatározott belterületi ingatlanok."
2.3. A szerződés „4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
minőségi ismérvei" fejezete az alábbi 6. bekezdéssel egészül ki:
„A Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi."
2.4. A
szerződés „Az
Önkormányzat
kötelezettségei
különösen" című fejezet utolsó bekezdése hatályát veszti. A fejezet a
következő
e)
ponttal
egészül
ki:
„e.) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti
települési önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló
hatásköre. Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
(továbbiakban Korm.rend.) 3. § (1)-(4) bekezdése alapján számított
díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget
díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni
évente két alkalommal, első alkalommal tárgyév július 31-ig második
alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig. Abban az esetben, ha
az önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet
állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg
nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet számára az önkormányzat köteles
megtéríteni."
2.5. A
szerződés „A
Közszolgáltató
kötelezettségei
különösen:" című fejezet c) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„c) a Kv. Hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti
követelmények biztosítása és a minősítő okirat, valamint a Ht. 32/A. §
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(1) bekezdés f) pontja szerinti, 2016. október 1-jéig beszerzendő
megfelelőségi vélemény Szerződés szerinti időtartam alatti
folyamatos meglétének biztosítása;"
2.6. a) A szerződés „A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi
feladatokat köteles ellátni"című bekezdés d) pontjának első francia
bekezdése hatályát veszti.
b) Ugyanezen fejezet harmadik francia bekezdésének c) pontja
hatályát veszti.
2.7. A „6.
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
finanszírozásának elvei, módszerei" című fejezet rendelkezései
helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht.
alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség,
szennyező
fizet
elveit,
továbbá
a
költséghatékony
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a
keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
b.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a
Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A közszolgáltatási díj
megállapítása, valamint a közszolgáltatás finanszírozása a Korm.
rendeletben, valamint a a Koordináló szerv által fizetendő
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM
rendelet (továbbiakban Szolgáltatási díjrendelet) meghatározottak
alapján történik."
2.8. A „7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére
vonatkozó
módszer
leírása,
valamint
a
díjkövetelés
érvényesíthetőségi feltételei" című fejezet rendelkezései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató a Ht. alapelveiben megfogalmazottak szerint
törekszik gazdálkodásának megszervezésére.
b.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra
vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatás késedelmes díjfizetése után –
a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak
megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget
érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.
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c.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra
vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a
fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve
a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított
lehetőségekkel él.
d.) A 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó,
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevételéért
a
közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősülnek. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a
Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a
jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a
továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
e.) A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a
Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben
rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási
díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében
keletkező kintlévőségeket.
f.) 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége
megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló
szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi
haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek
átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
g.) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
szóló
69/2016.
(III.
31.)
Kormányrendelet
(továbbiakban
Kormányrendelet) 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján
állítja ki.
h.) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása
esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással
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érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
i.) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából
eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal
kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
j.) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon
ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés
meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető,
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes
hatóságtól a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik
megállapítása érdekében.
k.) Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a
Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a
közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Kormányrendelet 20. § (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül. A korrekciót követően - a
közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló
szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
l.) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által
határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása
érdekében intézkedik."
2.9. A „8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel
megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási
szabályai" című fejezet első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés
lép:
„A
közszolgáltató
ha
a
Ht.-ban
meghatározott,
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
végzésével
kapcsolatos
kötelezettségeinek
teljesítését
nem
veszélyezteti
a
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységeken
kívül
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék
kezelését
végezheti
az
általa
üzemeltett
hulladékkezelő
létesítményben."
2.10.
A „9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és
szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának
ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások" című
fejezet rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató köteles Önkormányzat illetve a Koordináló szerv
kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és
a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli
és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal
Önkormányzatnak illetve a Koordináló szervnek írásban megadni.
b.) A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy
Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült
képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának
hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat,
vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz
minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem
járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő
megzavarásával.”
2.11.
A „12. A Szerződés megszűnése" című fejezet második
bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e.) ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi
véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem rendelkezik, a települési
önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos
határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a
fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás
keretében vizsgálja."
2.12.

A szerződés további pontjai változatlanul maradnak.

2.13.
A felek képviselői kijelentik, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítás
aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. A jelen
szerződésmódosítás …. számozott oldalból áll, felek, mint akaratukkal
mindenben egyezőt 6 példányban írják alá.
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Gyomaendrőd, 2016. június ………….
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával
jóváhagyta.
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Fekete József
ügyvezető
GYOMAKÖZSZOLG
Nonprofit Kft.

Ellenjegyzi:
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata I. 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, az anyakönyvi események
díjazásáról szóló rendelet megalkotása óta eltelt másfél év alatt új igényként merült
fel a lakosság részéről a vízi színpadon való házasságkötés lehetősége. A hatályos
rendeletünk nem tartalmazza tételesen a házasságkötések alkalmával nyújtott
többletszolgáltatások tartalmát és annak díjazását. Az új helyszín beépítése a
rendeletbe is szükségessé teszi a szolgáltatások tartalmának felülvizsgálatát, tételes
meghatározását, ezért szükségesnek tartják a rendelet felülvizsgálatát.
A Hivatal áttekintette a rendelet normaszövegét és az alábbi módosításokat javasolja
a Képviselő-testület számára:
 Hatályos rendelet nem tartalmazza a hivatali munkaidő meghatározását,
célszerű lenne annak meghatározása.
 A Gyomaendrődi Járási Hivatal Díszterme hivatali helyiségként került
meghatározásra a rendeletben, az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt
mondhatjuk, hogy azt elsősorban a hétvégi, szombati esküvők megtartására
igénylik az ügyfelek. A zavartalan ügyfélszolgálat biztosítása érdekében azt
javasolják a Képviselő-testület számára, hogy a Járási Hivatalban hivatali
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munkaidőn belül egy napot, a csütörtököt biztosítsa a házasulók számára. Dr.
Pacsika György hivatalvezető úrral előzetesen telefonon megtörtént az
egyeztetés, aki nem látta akadályát a módosításnak. A módosításnál
lehetőséget adunk arra az ügyfeleknek, hogy térítésmentesen a legegyszerűbb
szertartás keretében tudjanak házasságot kötni, azonban arra is lehetőségük
nyílik, hogy bizonyos többletszolgáltatásokkal a házasságkötésüket
meghittebbé, emelkedettebb hangulatúvá tegyék.
A szolgáltatások tartalmát és díját az előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a rendelet módosítását a
döntési javaslatban szereplő tartalommal.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, a zeneszolgáltatás hangtechnikus
általi szolgáltatásnál még nem szerepel költség a táblázatban, mivel a mai napra
várták azokat a pályázatokat, melyek ezt meghatározták volna. Határidőre azonban
egyetlen pályázat sem érkezett, így a pályázatot ismételten ki fogják írni, melynek
várhatóan augusztusban már lesz eredménye.
Poharelec László képviselő véleménye szerint – ismerve az eddigi és a jelenlegi
szolgáltatásokat – és előre gondolván, nem kellene az önkormányzatnak olyan
dolgokba bonyolódni, amivel nem biztos, hogy meg tud majd birkózni. Látható, hogy
már most a hangtechnikai szolgáltatás biztosításával is probléma van, mert nem
érkezett be pályázat. Ez sem véletlen, hiszen nem egyszerű ma már az igényeknek
megfelelni. Véleménye szerint a külső helyszíneket vegyék ki a rendeletből. Az
anyakönyvvezetőnek biztosítsák azt a jogot, hogy eldönthesse, hogy az ügyfelek által
megjelölt házasságkötési helyszínen megtartja-e az esküvőt. A külső helyszínhez
biztosítandó kellékek – szék, asztal, hangosítás, stb. – biztosítása pedig legyen
házasulandók feladata. Ha mi felvállaljuk ezeket ezzel a döntéssel, akkor utána
jogosan jönnek a reklamációk, hogy ez vagy az nem tetszett.
Kérte a képviselőket, hogy ezt gondolják át – a külső helyszínnel ne foglalkozzanak.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, a törvény előírja, hogy az önkormányzatnak
rendeletben
kell
szabályozni
a
házasságkötés
helyszínére
vonatkozó
kötelezettségeket, kitételeket. Mindhárom esetben meg van határozva az az
alapszolgáltatás, ami egységesen jár mindenkinek, mi az a minimális alapszolgáltatás,
ami egy házasságkötéshez szükséges. Ez az, ami mindenkinek jár, független attól,
hogy milyen többletszolgáltatást kíván hozzá megrendelni.
Ez egy szolgáltatásnyújtásra ad lehetőséget a hivatal számára. Amennyiben a pár ezt
kéri és igényli, abban az esetben a rendelet szabályozza, hogy milyen feltételek
mellett van lehetőség az egyéb szolgáltatások megrendelésére.
Poharelec László képviselő egyetértett a Jegyző nő által elmondottakkal, de a külső
helyszínekre a hivatal ne vállalja fel a berendezések, egyéb kellékek odaszállítását, az
legyen az intézménynek, vagy a házasulandók feladata. A külső helyszíneket fel lehet
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sorolni a rendeletben, de azon kívül, hogy oda kimegy az anyakönyvvezető a
meghatározott díj ellenében minden egyéb más szolgáltatás, berendezés
biztosításáról ne mi gondoskodjunk.
Dr. Uhrin Anna jegyző ismételten hangsúlyozta, az alapszolgáltatás az ünnepi
beszédet, a gyűrűhúzást, a virágátadást és a pezsgő, pezsgőspoharak biztosítását
tartalmazza. Ezen túlmenően már szolgáltatás megrendelésről beszélünk, amit az
intézményen keresztül továbbszámlázással fognak megoldani. Továbbra sincs szó
arról, hogy többletkötelezettséget vállal a hivatal, hiszen az alapot biztosítat köteles,
de minden további szolgáltatás szolgáltatási díj köteles.
A tényleges rendelet-tervezet augusztusban ismételten a testület elé fog kerülni, így a
most felmerülő kérdéseket addig meg fogják vizsgálni, de ettől függetlenül az
alapszolgáltatástól eltérni nem lehet.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a külső helyszíneken
csak az alapszolgáltatás biztosításáról gondoskodjon az önkormányzat.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint csak a zeneszolgáltatás biztosításának
lehetőségét kellene kivenni a rendelet-tervezetből. Ennek biztosításáról
gondoskodjanak a házasulandók, viszont az intézmény legyen felkészülve abból,
hogy milyen zenei szolgáltatót tudnak ajánlani.
Javasolta, hogy a döntési javaslatot azzal a módosítással fogadják el, hogy az
anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások közül a zeneszolgáltatás hangtechnikus általi szolgáltatást kiveszik a rendelet-tervezetből.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az
anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
módosítását az alábbi tartalommal:
- a helyi rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő
hétfő-csütörtök:
8,00-16,00
péntek:
8,00-14,00
Gyomaendrődi Járási Hivatal Dísztermében hivatali munkaidőn belül
anyakönyvi eseményeket csütörtökön 8,00-16,00 óráig lehet tartani.
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Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások tartalmát és díját az
alábbi táblázatban foglaltak alapján kell meghatározni:
A
B
C
1
Helyszín
Hivatali munkaidőben tartott
Hivatali munkaidőn kívül tartott
anyakönyvi esemény
anyakönyvi esemény
2
tartalma
díja (Ft) tartalma
díja (Ft)
3
Gyomaendrődi ·
alapszolgáltatás:
0.- ·
alapszolgáltatás:
0.Közös
- ünnepi beszéd – igény
- ünnepi beszéd – igény
Önkormány- szerint
szerint
zati Hivatal
- gyűrűhúzás dísztálca
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
biztosítása
- virágátadás – hozott
- virágátadás – hozott
csokorból
csokorból
- pezsgőspoharak
- pezsgőspoharak
biztosítása
biztosítása
·
pezsgő
1.000.- ·
pezsgő
1.000.felszolgálva
felszolgálva
·
gyertya
1.000.- ·
gyertya
1.000.biztosítása
biztosítása

4

·
anyakönyvvezető 5.000.díja
Gyomaendrődi ·
alapszolgáltatás:
0.- ·
alapszolgáltatás:
0.Járási Hivatal - ünnepi beszéd – igény
- ünnepi beszéd – igény
szerint
szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
biztosítása
- virágátadás – hozott
- virágátadás – hozott
csokorból
csokorból
- pezsgőspoharak
- pezsgőspoharak
biztosítása
biztosítása
·
pezsgő
1.000.- ·
pezsgő
1.000.felszolgálva
felszolgálva
·
gyertya
1.000.- ·
gyertya
1.000.biztosítása
biztosítása

·
díja
·
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anyakönyvvezető 5.000.terem bérleti díja 5.000.-

5

Külső helyszín:
Szent László
Kiállító és
Rendezvénytér
(Vízi színpad)

·
alapszolgáltatás:
- ünnepi beszéd – igény
szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott
csokorból
·

0.-

·
anyakönyvvezető 10.000.díja
·
helyszín bérleti
díja (asztal, szék,
díszterítő biztosítása,
5.000.áramvételi lehetőség)
6

Külső helyszín
– jegyző által
engedélyezett

·
alapszolgáltatás:
- ünnepi beszéd – igény
szerint
- gyűrűhúzás dísztálca
biztosítása
- virágátadás – hozott
csokorból
·
·
díja

0.-

anyakönyvvezető 10.000.-

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az önkormányzati rendelet normaszövegét a
képviselő-testület 2016. augusztusi testületi ülésére a rendelet megalkotása céljából
készítse elő.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
A város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Békés Megyei Kormányhivatal
szakmai segítségnyújtás tárgyú levélben kereste meg a Képviselő-testületet, hogy a
város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet több ponton
Alaptörvény-ellenes, illetve törvényellenes szabályozást tartalmaz, mivel megismétli
magasabb szintű jogforrások szabályait, vagy olyan szabályokat tartalmaz, amelyre
nem kapott felhatalmazást a jogalkotó. E miatt szükséges a rendelet módosítása.
A rendelet-tervezet elkészült, melyet az Ügyrendi bizottság megtárgyalt és
megalkotásra javasol a képviselő-testületnek a döntési javaslatban megfogalmazott
normaszöveggel.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati
rendelet:
a) 18. § (1) bekezdése,
b) 18. § (9) bekezdése,
c) 20. § (1) bekezdése,
d) 22. § (2) bekezdése,
e) 27. § (6) bekezdése,
f) 30/A. § (6) bekezdése.
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. június
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Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2016. június 30.

Dr. Uhrin Anna
jegyző

5.Napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)
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, mint ismeretes 2013 telén az
utcanév bizottság által módosításra javasolt közterületi nevekből 10 utca
megnevezése változott meg 2013. december 1-étől. Két utca elnevezésével
kapcsolatban van még tenni való. Az egyik a Dobi István utca, ami olyan személy
nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ezért az utca nevet
módosítani kell. A másik a Micsurin utca, amelynek az elnevezését szintén ezen okok
szükséges módosítani.
MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának
legutolsó
állásfoglalására
figyelemmel az előterjesztő javaslata, hogy a Képviselő-testület határozzon arról,
hogy Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a
Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre
módosítja. A javasolt elnevezések az előzetes felmérés eredménye alapján javasoltak.
Ugyanakkor rendelje el, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves
konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
Mindhárom véleményező bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési
javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának
legutolsó
állásfoglalására figyelemmel kimondja, hogy a Dobi István utca és a
Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket
módosítani kell.
b) Elhatározza, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca
vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth
Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
c) Elrendeli, hogy a b) pontban elhatározott közterületi névmódosítás
előtt a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b) pontjában
foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval
kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Beszámoló a 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetése
érdekében megtett intézkedésekről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testülete 2013. október 18. napján
a 3. fogorvosi körzet működtetésére, valamint a 2012. december 28. napján a 4.
fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján felhívta a Dr.
Békés Fogszakorvosi Bt.-ét, hogy 30 napon belül biztosítsa a 3. és 4. fogorvosi
körzetben a folyamatos fogorvosi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A Bt-t tájékoztatást kapott arról is, hogy amennyiben a megadott határidőn belül
nem biztosítja a körzetek fogorvosi ellátásának folyamatos, zökkenőmentes ellátását
Önkormányzatunk él - a két körzetre kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített felmondási jogával. A Képviselő-testület 2016. áprilisi testületi ülésén felhatalmazta
személyét, hogy a fogorvosi körzetek folyamatos működtetése érdekében a
szükséges tárgyalásokat folytassa le, a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
Dr. Békés Annamária fogszakorvos, a Dr. Békés Fogszakorvosi Bt. nevében azt a
nyilatkozatot tette, hogy 2016. július 31. napjával a 3. és 4. fogszakorvosi körzetben
be kívánja fejezni tevékenységét és kezdeményezte mindkét körzet feladat-ellátási
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szerződésének megszüntetését. A feladat-ellátási szerződés megszüntető okirat
2016. június 16. napján a felek által aláírásra került.
A folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása érdekében a Városi Egészségügyi
Intézmény utasítva lett arra, hogy a 3. és a 4. számú fogorvosi körzet folyamatos
működtetését (mint betöltetlen körzet) 2016. augusztus 1. napjától biztosítsa.
Továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetekre
működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára, és a feladat-ellátása
érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 3. és 4. számú
fogorvosi körzetben a feladatok ellátására finanszírozási szerződést kössön.
A feladat ellátását helyettesítés keretében Dr. Török Anna fogszakorvos (heti 14
órában) és Dr. Kerekes Attila fogszakorvos (heti 14,5 órában) látja majd el, a Kossuth .
30. szám alatt található fogorvosi rendelőben. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat
nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges, eszközökkel felszerelt saját rendelővel,
ezért a rendelőt bérleti szerződés keretében bérelné az önkormányzat a PIKKO Kfttől.
A bérleti szerződés hat hónap határozott lenne megkötve. Ez idő alatt az
Önkormányzatnak lehetősége van hosszútávon a feladatellátást rendezni. A bérleti díj
mértéke bruttó 350.000,- Ft/hó. Tekintettel arra, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény költségvetésében erre a célra nincs forrás biztosítva, ezért javasoljuk, hogy
a bérleti jogviszony időtartamára az Önkormányzat biztosítson többletforrást a
zökkenőmentes feladatellátás biztosítása céljából, a 2015. évi szabad maradvány
terhére.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, a bérleti szerződés 4. és 5.
pontjában kerülnek meghatározásra a rendelési idők. Az 5. pontban a rendelési idő
úgy módosulna, hogy hétfő 14-20 óráig, szerdán 14-20 óráig és pénteken 16-18.30
óráig.
A bérleti díj forrása tévesen került megjelölésre az előterjesztés szöveges részében,
helyesen: a laboratóriumi feladatok ellátására megelőlegezett költségvetési forrás
maradványa terhére kerülne biztosításra.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslatok elfogadására.
Elsőként az 1. döntési javaslatot, a megtett intézkedésekről szóló beszámolót tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrőd 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos
működtetése érdekében megtett intézkedésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését,
melyben jóváhagyják a rendelő bérletére kötendő bérleti szerződést a Jegyző nő által
elmondott rendelési idő módosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
303/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi
Egészségügyi Intézmény által, az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt
található fogorvosi rendelő bérletére kötött következő bérleti szerződést:
„BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről PIKKO Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 11. 3.
em. 11., adószám: 24742874241), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök
útja 57.), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) – a továbbiakban Bérbeadó és Bérlő
együttesen: Felek, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.
Jelen szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi 5500
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2 területnagyságú
fogorvosi rendelőjét (a továbbiakban: helyiség), valamint az ahhoz kapcsolódó
kiszolgáló helyiségeket, és a fogorvosi alapellátás biztosítását szolgáló eszközöket (1.
melléklet: eszközlista) fogászati alapellátás biztosítása céljából.
2.
Az Önkormányzat 230/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata alapján a folyamatos
fogorvosi ellátás biztosítása érdekében utasította a Városi Egészségügyi Intézményt,
hogy a 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetését 2016. augusztus 1.
napjától biztosítsa. A feladat-ellátás mind a két esetben az 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2 területnagyságú fogorvosi
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rendelőjében történik. A körzetek betöltetlen körzetek, a fogorvosi alapellátás
biztosítása helyettesítéssel történik. A Városi Egészségügyi Intézmény a betöltetlen
fogorvosi körzet ellátására - területi ellátási kötelezettséggel - a helyettesítő
orvosokkal külön megbízási szerződést köt.
3.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiségben kizárólag a 3. és 4. fogorvosi
körzet fogorvosi alapellátását biztosítja.
Bérlő a szerződés tárgyát képező fogorvosi rendelőt és az 1. mellékletben
meghatározott eszközöket jelen bérleti szerződésben foglaltak alapján használhatja. A
kiszolgáló helyiségek a Bérbeadóval közös használatban maradnak.
4.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget – a körzet a 3. fogorvosi körzetben
heti 14 órában használhatja az alábbiak szerint:
Hétfő:
7.00 - 11.00
Kedd:
15.00 - 17.00
Szerda:
7.00 - 11.00
Csütörtök:
------Péntek:
7.00 - 11.00
5.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget a 4. fogorvosi körzetben heti 14,5
órában használhatja az alábbiak szerint:
Hétfő:
14.00 - 20.00
Kedd:
-----Szerda:
14.00 – 20.00
Csütörtök:
------Péntek:
16.00 - 18.30
6.
Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a helyiséget
megtekintette, tehát annak állapotával a szerződés aláírásakor tisztában van.
7.
Bérbeadó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát
képező bérleményt jogosult bérbe adni. A Bérlő a bérelt helyiséget albérletbe nem
adhatja, azon átalakítást nem végezhet. Bérlő bármilyen átalakítást, felújítást kizárólag
a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Ennek megsértése esetén Bérlő
köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani, illetve köteles viselni az ezen
feltétel megszegése folytán felmerült valamennyi kárt. Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Bérbeadó írásbeli engedélye mellett bármilyen átalakítást, felújítást
végez, annak költségét a Bérlő köteles megfizetni, annak megtérítését semmilyen
jogcímen nem követelheti a Bérbeadótól, sem jelen szerződéses jogviszony fennállása
alatt, sem annak megszűnésekor.
8.
Bérlő a helyiséget 2016. augusztus 01. napjától 6 (hat) hónap határozott
időtartamra veszi bérbe.
9.
Bérlő a bérlemény után Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. A helyiség havi
bérleti díja 275.600,- Ft + ÁFA (azaz kettőszázhetvenötezer – hatszáz + ÁFA Forint). A
bérleti díj magába foglalja helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi
díjakat, az internet és a telefon költségeket, az 1. mellékletben meghatározott
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eszközök bérleti díját, valamint a helyiség takarításával kapcsolatban felmerült
költségeket is.
10.Bérbeadó a bérleti díj összegéről a tárgyhó 10. napjáig számlát állít ki. Bérlő
köteles a leszámlázott díjat a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a Bérbeadó
bankszámlájára átutalni.
11.Bérlő főkötelezettsége a bérelt helyiség átvétele és a használat fejében a bérleti díj
megfizetése.
12.Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt helyiség a bérlet teljes időtartama alatt
szerződésszerű használatra alkalmas, valamint azt is, hogy harmadik személynek nincs
olyan joga a helyiségen, amely a Bérlőt a használatban akadályozná. Nem áll fenn
azonban szavatossági felelőssége azokért a hibákért, amelyeket a Bérlő rendeltetésvagy szerződésellenes magatartása okozott.
13.A Bérlő a helyiséget rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.
Bérlő vállalja, hogy a használattal, illetve tevékenységével a Bérbeadó működését nem
zavarja. Bérbeadó nem felel az olyan kárért, amely valamely közműszolgáltatás
zavarából származik.
14.Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a helyiség állagmegóvásáról. Bérlő
felelős minden kárért, amely a rendeltetésellenes használatból, illetve jelen szerződés
megszegéséből keletkezik.
15.Bérbeadó a szerződés aláírásával a bérelt helyiséget rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban adja a Bérlő használatába. A Felek az átadás - átvételről
jegyzőkönyvet vesznek fel (mérőóra állások rögzítése, tételes eszközleltár), amely
jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
16.Amennyiben Bérlő jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét megszegi,
úgy Bérbeadó a szerződésszegés tényének tudomására jutásától számított nyolc
napon belül írásban felszólítja Bérlőt a szerződésszerű használatra. Amennyiben Bérlő
az írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított öt napon belül nem
állítja helyre a szerződésszerű állapotot, úgy Bérbeadó írásban azonnali hatállyal
jogosult felmondani a jelen szerződést. Bérbeadó ebben az esetben követelheti, hogy
Bérlő az eredeti állapotot saját költségén állítsa helyre és adja birtokba részére a
helyiséget.
17.Bérlő köteles betartani az egész ingatlanra vonatkozó tűz- és balesetvédelmi,
valamint egyéb szakmai előírásokat.
18.Jelen szerződés kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható.
19.Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik, illetve jelen
szerződést mindkét fél bármikor írásban 30 napos felmondási idő mellett
felmondhatja.
20.A bérlet megszűnése után a Bérlő a helyiséget elhagyja és azt köteles a
Bérbeadónak olyan állapotban visszaadni, ami a használat időtartama alatti
természetes elhasználódásnak megfelel.
21.A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan
megvalósítása
érdekében
szükség
szerint
folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
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jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény,
adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
22.Egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a jelen szerződésre vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
23.Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban
felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek alávetik magukat hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
24.Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 6 (hat), egymással szó szerint megegyező
eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 2
(kettő) példány a Bérlőt, 2 (kettő) példány az Önkormányzatot illeti meg.
Gyomaendrőd, 2016. június 21.
…………….…………….
Bérbeadó

…………………………………
Bérlő

…………….…………….
Önkormányzat
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a költségvetési forrás biztosításáról szóló 3.
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
304/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti
jogviszony időtartamára 350.000,- Ft/hó többletforrást biztosít a
Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4. számú fogorvosi
körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából, az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésben, a Városi Egészségügyi
Intézmény számára laboratóriumi feladatok ellátására elkülönített
összeg maradványa terhére.
Határidő: azonnal
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7.Napirendi pont
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Kerekes Attila
fogszakorvos írásban azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a
rendelési idő változása miatt a feladat-ellátási szerződés módosításához járuljon
hozzá. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár írásban értesítette dr. Kerekes Attila
fogszakorvost, hogy a körzet lakosságszámának csökkenése miatt 2016. június 1.
napjával a heti rendelési idő 29 óráról 28,5 órára változik. A csütörtöki rendelési idő
csökken fél órával. 14 órától 19.30 óráig lesz rendelés.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek
a feladat ellátási szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászda Fogorvosi
Szolgáltató Betéti Társaság kérelmének helyt adva, a 2015. november 23. napján
kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul. A Képviselő-testület
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a módosító okirat aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600
Békéscsaba, Erdélyi sor 17. sz., cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 253890611-04, képviselő neve: dr. Kerekes Attila fogorvos) továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
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Előzmények:
A Felek 2015. november 23. napján határozott időtartamra - 5 évre - szerződést
kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. A rendelési
változása miatt a feladat-ellátási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi
feladatait a körzet területén heti 28,5 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2016. június 1. napjától:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
14,00-19,30
7,00-12,00

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni
elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
2. A felek által Gyomaendrődön 2015. november 23. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
3. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. június 29.
…………………..…..………..
………………………………………
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Kerekes Attila
Toldi Balázs
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidő: azonnal
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8.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2015. december 30-án, majd
2016. február 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény, mint megrendelők és az ATTENTUS Kft., mint szolgáltató
megállapodtak a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában. A 2016.
február 1-i megállapodás 2016. július 31-ig hatályos.
A zökkenőmentes betegellátás érdekében a Képviselő-testület megbízta a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgatóját a laboratóriumi szolgáltatás működtetési
lehetőségeinek megvizsgálásával. Az elvégzett feladatról készített jelentését valamint
szakmai állásfoglalását Dr. Lemák György igazgató úr írásban megküldte az
önkormányzat részére, mely állásfoglalásában javasolja a hatályban lévő
megállapodás meghosszabbítását.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és a döntési javaslat elfogadását
javasolják a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a laboratórium folyamatos
működtetésének biztosítása céljából kössön szerződést 2017.
december 31. napjáig az általa javasolt Szolgáltatóval.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a laboratórium
működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31. napjáig a
rendelkezésére álló 2015. évi szabad maradványa terhére biztosítsa.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat
ellátásához 2017. évben szükséges kiegészítés költségviselőjéről a
2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor dönt annak
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függvényében, hogy hogy alakul a Városi Egészségügyi Intézmény
2016. évi maradványa.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Orvosi Ügyelet közbeszerzése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Önkormányzata 2016. május 26.-án
összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló „Orvosi ügyeleti szolgáltatás
Gyomaendrődön 2016-2018." tárgyú közbeszerzési eljárást indított. Az összefoglaló
tájékoztatót a Közbeszerzési Hatóság tette közzé, az abban megadott határidőig
bárki - aki alkalmasnak ítélte magát a feladatra - jelezhette részvételi szándékát az
eljárásban.
A nyilvános felhívás során egy gazdasági szereplő jelezte részvételét Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. Debrecen, illetve további három meghívott részére került
megküldésre az ajánlati felhívás. Egy gazdasági szereplő jelezte, hogy nem tud részt
venni az eljárásban a Főnix-Med Zrt.
Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat érkezett be, a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részéről. Az ajánlat az előterjesztés készítésekor
vizsgálat alatt áll. Előzetesen elmondható, hogy ajánlatát megfelelően nyújtotta be,
de további igazolások benyújtására lett felszólítva nevezett Ajánlattevő. Az igazolások
beérkezését követően bírálja el az ajánlatot a Bíráló bizottság.
Döntés azonban csak abban az esetben hozható, ha biztosított a rendelkezésre álló
anyagi fedezet. Az ajánlat összege 1.139.000 Ft/hó. Korábban 999.000 Ft volt az az
összeg, amely a szerződésben szerepelt. Ez az összeg erre az évre lett betervezve,
ezért amennyiben a Bíráló Bizottság elfogadja az ajánlatot, úgy a hiányzó összeget ki
kell jelölni 2016-ban, amely 2015-ben 560.000 Ft többlet költséget jelent, melyre
szükséges a forrást kijelölni. Forrásként a 2015. évi szabad maradványt lehetséges
megjelölni. 2017. évi költségvetés készítése során pedig éves szinten nettó
13.668.000.- Ft költséggel kell számolni. Az összegek nettó összegeket jelentenek,
mivel az egészségügyi szolgáltatás Áfa mentes.
Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a plusz forrás kijelöléséhez, úgy a döntést
követően ülésező Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság meg tudja hozni a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket
szavazzanak.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
május 26.-án összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló „Orvosi
ügyeleti szolgáltatás Gyomaendrődön 2016-2018." tárgyú Kbt.
113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás kapcsán a feladat
ellátására további 560.000.- Ft többletforrást biztosít a 2015. évi
szabad maradvány terhére.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság döntésének meghozatalához 20 perc szünetet rendelt el.
10.Napirendi pont
Óvodák nyári nyitvatartása
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a közhasznú társaságok
fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Képviselő-testületet az óvodák nyári
nyitva tartásáról.
A Vásártéri óvoda augusztus 1-től 12-ig tart zárva, a ellátást igényélő gyermekeket a
Selyem úti óvoda fogadja. A Selyem úti óvoda folyamatosan nyitva tart a nyár
folyamán. A Tulipános óvoda pedig július 25-től augusztus 19-ig lesz zárva, ez
esetben is a Selyem úti óvoda fogadja a gyermekeket.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartásának
szüneteltetése az előterjesztésben felsorolt időpontokban lesz, az ellátást biztosító
óvoda megjelölésével, melyet a Társulási Tanács, mint az Óvoda fenntartója
elfogadott.
A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével a közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Nyitva tartás szünetel

Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda

Vásártéri –
Szivárvány Óvoda

augusztus 1-től
augusztus 12-ig

Selyem úti - Gyermekliget Óvoda

Selyem úti Gyermekliget
Óvoda

Az óvoda 2016. nyarán
folyamatosan nyitva tart.

Óvoda

Tulipános Óvoda

július 25-től
augusztus 19-ig

Selyem úti – Gyermekliget Óvoda

Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. beszámolója a május 31-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés mellékletét képező
beszámoló részletesen taglalja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 1-5. hónap
gazdálkodási adatai, melyből látható, hogy a mérleg szerinti eredménye -9.195 eFt. A
beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően
alakult. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest
5,15%-kal növekedett.
A Pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a Pénzügyi bizottság ülésén
elhangzott még az is, hogy az idei évi adatok mellett szeretné látni az elmúlt év
azonos időszakának adatait is, amely minden gazdasági társaság beszámolójánál
727

hasznos lehet, ezért a következőkben ezen adatokkal együtt fogják majd kérni a
beszámolók benyújtását.
Poharelec László képviselő a maga részéről nem tudja azt elfogadni, hogy a
gazdasági társaságok mínusszal dolgoznak, éppen ezért nem ért egyet azzal a
meghatározással, hogy a testület elfogadja a beszámolót. Legfeljebb megismerte.
Módosító javaslatként javasolta ezt a meghatározást a döntések meghozatalánál.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról a képviselő úr által javasolt módosítással, miszerint
nem elfogadják, hanem megismerték a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
megismerte
a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt
2016. 1–5. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12.Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő
időszak gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától
a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től átvett feladatokkal bővült. A társaság a tevékenységi
körének bővülésével építőipari kivitelezési munkákat is végez vállalkozási alapon.
A társaság gazdálkodásának 1–4. hónap mérleg szerinti eredménye -2.254 eFt. Az
éves tervezett kiadások összességében időarányosan teljesültek. A költségek közül a
holtág kezelés, amely gyakorlatilag az üzemi vízszint megtartása érdekében a
szivattyúzást jelenti felhasználásra került, illetve a tervezettet 8,11%-kal meghaladta.
Éves szinten a szivattyúzás kiadásai a január – március hónapban keletkeznek
szokásos időjárási körülmények között.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a beszámoló
elfogadását.
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Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a képviselő-testület
nem elfogadja, hanem megismerte a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról a képviselő úr által javasolt módosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. 1–4. havi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13.Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
elkészítette a 2016. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától az
átszervezés kapcsán az alábbiakra módosult:
1. Ipari park és inkubátorház üzemeltetés,
2. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök
bérbeadása,
3. Temetkezési szolgáltatás,
4. Holtág-kezelés
A társaság gazdálkodásának 1–4. hónap mérlegszerinti eredménye -8.113 eFt.
A társaság eredmény tartaléka a 2015. évi veszteség miatt -38.943 eFt. A lekötött
tartalék 126.150 eFt. A saját tőke 218.724 eFt.
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A Kft.-vel szemben 7.106 eFt követelés áll fenn, ezzel szemben a kintlévőség 25.105
eFt. A kintlévőségek behajtására tett intézkedések csak részben voltak eredményesek.
A Pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a képviselő-testület
nem elfogadja, hanem megismerte a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról a képviselő úr által javasolt módosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. 2016. 1–4. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14.Napirendi pont
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. beszámolója az április 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–4.
hónap mérleg szerinti eredménye -11.352 eFt, az éves tervezett 2 eFt-al szemben. Az
első négy hónap alatt az értékesítés nettó árbevétel 25,14%-ka, az egyéb bevételek
6,29%ka teljesült. A ráfordítások valamelyest meghaladják az időarányost. Az
anyagjellegű ráfordítás az éves tervezettnek a 27,88%-kát, míg a személyi jellegű
ráfordítás a 29,54%-kát érte el.
A társaságnak 18.803.893,- Ft még be nem hajtott kintlévősége van. A tartozás a
2016.04.30-i állapot szerint 33.199.998,- Ft, ebből 27.700.963,- Ft összeget tesz ki a
Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói díj.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint a képviselő-testület
nem elfogadja, hanem megismerte a beszámolót.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról a képviselő úr által javasolt módosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
megismerte
a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2016. év 1–4. havi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a fentiekben tárgyalt gazdasági társaságok beszámolóinak
kapcsán javasolta, hogy mivel valamennyi társaságnak negatív az 1-4. havi
gazdálkodása, ezért az augusztus havi ülésre kérjék be a társaságoktól az 1-6. havi
gazdálkodásról szóló beszámolót. Ugyanakkor kérjék fel a Felügyelő Bizottságokat,
hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a
társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel zárják a 2016-os
gazdasági évet.
Felkérte a képviselőket, hogy határozatban döntsenek a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a gazdasági
társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi
ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi gazdálkodásukról szóló
beszámolót. Ugyanakkor felkéri a gazdasági társaságok Felügyelő
Bizottságait, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen
intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne
negatív eredménnyel zárják a 2016-os gazdasági évet.
Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
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Műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2016. március 8-án a Magyar
Labdarúgó Szövetség és Gyomaendrőd Város Önkormányzata Együttműködési
megállapodást kötött. A megállapodás tárgya Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám
alatti ingatlanon műfüves futballpálya kialakítása. A futballpályát az MLSZ vállalta
megépíteni, majd ezen létesítményt az üzembe helyezéstől számított 15 évig az
Önkormányzattal közösen sportcélú tevékenység folytatására kívánják használni. A
pálya kialakításának teljes bruttó költsége 27.574 ezer forint, melyhez az
Önkormányzat által biztosított önerő összege 8.272 ezer forint. A pálya műszaki
átadására 2016. június 6-án került sor.
A pálya üzemeltetéséről az önkormányzatnak kell gondoskodni, mely feladattal
javasolják a Zöldpark Nonprofit Kft-t megbízni.
A pálya fenntartásának ez év hátralévő időszakára várható kiadása 1.733 e Ft. Ez
alapján kalkulálták ki a pálya bruttó bérleti díjait, mely az előterjesztésben olvasható.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az ülésen felvetődött, hogy az 500
Ft/alkalom fedezni fogja-e az öltöző használat díját, melyre azt a választ kapták, hogy
igen.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában az 1. döntési javaslatról kérte a
képviselők döntését, amely szerint a Zöldpark Nonprofit Kft-t utasítják a feladat
ellátására július 1. napjától.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Zöldpark
Nonprofit Kft.-t a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt létesített
műfüves futballpálya üzemeltetésére 2016. július 1. napjától. Az
üzemeltetés feltételeit közszolgáltatási szerződésben szükséges
rögzíteni, figyelembe véve a Magyar Labdarúgó Szövetség és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között 2016. március 8-án
kötött Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeket.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a szükséges szerződések aláírására és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tett fel szavazásra, amelyben
elfogadják a műfüves futballpálya díjtételeit.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett
műfüves futballpálya díjtételeit az alábbi összegekkel fogadja el 2016. július 1-jétől:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök,
sportegyesületek
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)
Határidő: 2016. július 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

Bruttó bérleti díj

2 500
2 900
500
3 500
3 900
500

Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra,
melyben döntenek arról, hogy a decemberi ülésen felülvizsgálják a pálya bérleti díjait.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
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316/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a műfüves futballpálya
bérleti díjait 2016. decemberi ülésén felülvizsgálja, a ténylegesen
felmerült költségek és igénybe vevői létszám ismeretében.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16.Napirendi pont
A XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Benéné Szertő Hajnalka
intézményvezető megküldte a fellépőkre vonatkozó javaslatot, mely szerint a XIX.
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválra a Hooligans zenekar és a Neoton együttes kerülne
meghívásra. A fellépők várható költsége nettó 3.5 millió Ft. Amennyiben ezeket a
zenekarokat az idei évben lekötjük, akkor várhatóan az intézmény költséget tud
megtakarítani.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja, hogy az idei évi
rendezvényre biztosított összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba
helyezett 500.246 Ft-ot a zenekari fellépők lefoglalásához, előlegként használhassa fel
az intézmény.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta az 1.
döntési javaslatot, amely szerint tudomásul veszik a tájékoztatót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX.
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely
szerint a tartalékba helyezett 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezésére csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ a zenekari
fellépők lefoglalásához, előlegként használhat fel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Hooligans Zenekar és a Neoton Együttes XIX.
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválra történő meghívását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVIII.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez biztosított
összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba helyezett
500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére
csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ a zenekari
fellépők lefoglalásához, előlegként használhat fel. A Képviselőtestület a fennmaradó költségeket a 2017. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
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 képviselő-testület még 2014
augusztusában döntött arról, hogy megvásárolja a Mirhóháti utca 6. szám alatti
ingatlant. A megvásárlás célja az volt, hogy az Idősek Otthona területe növekedjen, és
kiszolgáló építménnyel gazdagodjon az intézmény.
Mraucsik
Lajosné
intézményvezető
asszony
levélben
kereste
meg
Önkormányzatunkat és kérte, hogy az épület kerüljön az intézmény használatába,
továbbá anyagi támogatást kér a megvásárolt épület raktárrá történő alakításához.
Az átalakítás során az alábbi munkafolyamatok valósulnának meg:
 vizes falszakaszok aláfalazása vízszigeteléssel
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aljzat csere
 vakolat javítás
 tető javítás kiegészítő bádogos munkákkal
 új álmennyezet készítés
 nyílászáró csere
 teljes külső és belső festés
 PVC padló burkolat lerakás
A fenti munkafolyamatok a Térségi Szociális Gondozási Központ saját kivitelezésében
valósulnának meg, így az intézmény csak az építési anyagok beszerzéséhez kér anyagi
támogatást az Önkormányzattól.
Az intézmény a levelében 400.000 Ft-ot kér az elektromos áram visszakapcsolására és
a villanyszerelési munkálatokra, 150.000 Ft-ot a víz visszakapcsolására és a vízszerelési
munkákra, valamint 1.900.000 Ft-ot az építési anyagok beszerzésére. Így az igényelt
támogatás összege 2.450.000 Ft.
A Városfenntartó bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mirhóháti utca 6.
szám alatti ingatlant ingyenesen, határozatlan időre adja használatba a Térségi
Szociális Gondozási Központ számára. A felújítására vonatkozó kérelmét támogassa
és a 2016. évi megvalósítás érdekében a 2015. évi szabad maradvány terhére
2.450.000 Ft-ot különítsen el a felújítási munkálatok finanszírozására és a szükséges
építőanyagok megvásárlására.


Toldi Balázs polgármester elmondta, a Pénzügyi bizottság azt a javaslatot
fogalmazta meg, hogy a jövő évi költségvetésből kerüljön biztosításra az ingatlan
felújítására kért összeg. Összességében így mindkét bizottság támogatta a felújítást, a
kérdés csak az, hogy ebben az évben, vagy csak jövőre kerül megvalósításra, és
biztosítják rá a szükséges pénzügyi forrást.
Poharelec László képviselő a Pénzügyi bizottság javaslatát javasolta támogatni.
Alaposan meg kell nézni azt az épületet, hogy egyáltalán mennyit költsenek rá. Ne
kapkodják el, majd 2017. évi költségvetésben fordítsanak erre pénzösszeget, ha
érdemes.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, már 2014-ben döntöttek az épület
megvásárlásáról, meg arról is, hogy azt milyen célra veszik meg. Véleménye szerint
nem kellene tovább húzni a felújítást, meg kellene csinálni. A költségek egyébként
meg csökkenthetők lennének, ha közmunka keretében végeznék el őket. A villany, és
a víz visszakötését sem kellene kérni a szolgáltatóktól, az saját hálózaton belül is
megoldható lenne, és ezzel is csökkenthetnék a költségeket.
Amennyiben a raktárra és a karbantartó műhelyre szükség van, akkor azt csinálják
meg még az idén. Az ehhez szükséges pénzügyi forrással pedig rendelkezik az
önkormányzat.
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Toldi Balázs polgármester véleménye szerint, ha 3 évig nem volt szükség erre az
épületre, akkor ez a fél év olyan sokat már nem változtat.
Betkó úr által említett költségcsökkentő tételek bizonyára szerepelnek az árban, ezért
meg kell nézni, hogy melyek azok, amelyeket nem kell biztosítanunk, amelyeket ki
lehet most húznunk.
Poharelec László képviselő megjegyezte, mivel az ingatlan külön helyrajzi számon
szerepel, így a víz, elektromos áram szolgáltatást nem lehet átvinni. Véleménye szerint
várjanak 2017-ig, addig vizsgálják meg érdemes-e egybe vonni a két területet vagy
mit célszerű csinálni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte az intézmény vezetőjét, hogy a
karbantartóknak jelenleg nincs műhelyük, amiért ez most így szükségessé vált.
Mraucsik Lajosné intézményvezető válaszolva elmondta, a karbantartóknak nincs
olyan helyiségük, ahol a javítási munkákat el tudnák végezni. Minden egységben
valahol a folyósokon kint az udvaron történik a különböző eszközöknek a javítása –
tolókocsi, ágyak, stb. A szerszámokat sem tudják megfelelő körülmények között
tárolni. Ezért is lenne nagy szükségük egy javítóműhelyre.
Továbbá az is indokolná ennek az épületnek a használatát, hogy a szomszédságában
van mindkét idősek otthona, és problémát okoz az ágyaknak a tárolása. Ugyanakkor
segítség lenne abból a szempontból is, hogy az Őszi Napsugár Idősek Otthona
udvara nagyon kicsi, ezért szeretnék átnyitni az udvart, hogy az idősek egy kicsit
tágasabb térbe tudjanak mozogni. A nagy kertben pedig az intézmény
gépjárműveinek a mosása is megvalósulhatna.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában elsőként az 1. döntési
javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint támogatják a kérelmet 2016. évi
finanszírozással.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja a Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 6. szám alatti ingatlan
felújításának 2016. évi megvalósítását.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a döntésre figyelemmel a 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra, amely szerint támogatják a kérelmet 2017. évi finanszírozással.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 6. szám alatti ingatlant ingyenesen,
határozatlan időre használatba adja a Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya (5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.) számára. A felújítására vonatkozó kérelmét
támogatja és az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 2.450.000
Ft-ot különít el a felújítási munkálatok finanszírozására és a szükséges
építőanyagok megvásárlására.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
haszon-kölcsön szerződés és az egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18.Napirendi pont
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a nemzetgazdasági miniszter
pályázatot hirdetett az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy milyen fejlesztéseket kívánnak a
konyhán létrehozni. A saját erő mértékét a pályázó egy lakosra jutó adóerőképessége alapján határozzák meg, ez Gyomaendrőd esetében így 5 % lesz.
Az összes bruttó költség 33.403.402 Ft, az elnyerhető támogatás 31.733.23 Ft, és a
saját erő mértéke 1.670.170 Ft.
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Támogatás elnyerése esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges önerőt
a 2016. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati saját erő
keret terhére tudja biztosítani.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy támogassa a pályázat benyújtását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás székhelye
szerinti települési önkormányzat, pályázatot nyújt be a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására megjelent pályázati kiírás alapján, a Térségi Szociális
Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – Központi
Főzőkonyha fejlesztése érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Összes bruttó költség (100
33.403.402 Ft
%):
Elnyerhető támogatás (95
31.733.232 Ft
%):
Saját forrás (5 %):
1.670.170 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához
szükség önerőt Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati saját erő keret terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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19.Napirendi pont
Támogató nyilatkozat Templárius Alapítvány EFOP-1.2.2 pályázatához
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 Templárius Alapítvány 2016.
március 7-i határidővel pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.2-15 pályázati
konstrukcióra. A kiíró hatóság a döntés előkészítése során hiánypótlási felhívást
küldött részükre, melyben rövid határidővel előírta a helyi önkormányzat támogató
nyilatkozatának beszerzését.
Mivel a hiánypótlási határidő korábban lejár, mint a bizottsági, illetve képviselőtestületi ülés időpontja, továbbá a pályázatban az önkormányzat pénzügyi
kötelezettséget nem vállal, ezért a támogató nyilatkozatot 2016. június 1-én az
Alapítvány részére kiállításra került, melyet utólagos jóváhagyás céljából terjesztettek
a Képviselő-testület elé.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a támogató nyilatkozat utólagos
jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete kinyilatkozza, hogy a Templárius Alapítvány (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5., adószám: 18856617-1-04
képviselő: Ungvölgyi János kuratóriumi elnök) által, az EFOP-1.2.2-15
kódszámú, Ifjúsági programok támogatása pályázati felhívás
keretében benyújtott projektjavaslatát megismerte.
A projekt céljaival és annak megvalósításával Gyomaendrőd Város
Önkormányzata egyetért, és egyben utólagosan jóváhagyja a
támogató nyilatkozat kiadását.
Határidő: azonnal
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20.Napirendi pont
Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az első félévben az alábbi
támogatási kérelmek kerültek előkészítésre és benyújtásra a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében:
A Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, a projekt összköltsége:
469 402 413 Ft. Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, a projekt összköltsége:
232 822 059 Ft. Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési
megoldás, a projekt összköltsége: 58 568 226 Ft. A gyermekellátási szolgáltatások
minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
feladatellátási helyein, a projekt összköltsége: 194 270 131 Ft. Gyomaendrőd gyomai
városrész központjának rehabilitációja, a projekt összköltsége: 499 057 540 Ft.
Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja, a projekt összköltsége:
199 570 365 Ft. Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön, a projekt
összköltsége: 243 516 472 Ft. Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése
Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros
nyomvonal kialakítása a Selyem úton, a projekt összköltsége: 206 359 266 Ft.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása, itt a
projekt összköltsége még nem ismert, a benyújtási határidő június 30. Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítása, projekt összköltsége 230
millió Ft körül van, még nincs végleges adat. Napelempark megépítése Gyomaendrőd
Város Önkormányzata intézményrendszerének villamos energia ellátás biztosítására, a
projekt összköltsége: 94 millió Ft. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Gyomaendrőd endrődi településrészén, a projekt összköltsége: 60 000 000 Ft.
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd gyomai
településrészén, a projekt összköltsége: 59 038 298 Ft. Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban, a projekt összköltsége:
61 626 023 Ft.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint
fenntartó
nevében
Öregszőlő
településképének
javítása,
középület
korszerűsítés címmel került benyújtásra támogatási kérelem Kondorosi u. 1. szám
alatti Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében. A
beruházás összes költsége 31.960.270 Ft, a megvalósításhoz az összeg 15 %-áig
önerő biztosítására van szükség. A támogatás elnyerése esetén, mivel a fejlesztés
eredménye Gyomaendrőd területén realizálódik, így a szükséges önerő összegét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja.
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím
elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország
Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján idén is címbirtokosok
lettünk.
2016 februárjában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb
támogatások" előirányzat terhére, „A magyar kultúráért és oktatásért"című pályázati
felhívásra "Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei Néptánc és Népzenei
Találkozó" megrendezése érdekében. A pályázat elbírálása megtörtént, a projekt
forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására
„Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény enteriőr kiállításának megújítása és
ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozása" címmel. Az igényelt
támogatás 4 000 000 Ft. A pályázat elbírálása folyamatban van.
2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című
támogatási kérelem. A pályázat keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be projektjavaslatot, valamint
út és járdaépítésre Gyomaendrődön. A pályázat költségvetése az alábbiak szerint
alakul: Bruttó összköltség: 58.649.578Ft, Elnyerhető összes támogatás: 49.852.140 Ft
és az önkormányzati saját erő: 8.797.438 Ft.
Mind három véleményező bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, mint a beszámolóból látható a
pályázatok nagyrésze a Települési Operatív Program keretében került benyújtásra. A
TOP –os források kezelője a Békés Megyei Önkormányzat, amely a legutóbbi ülésén
tárgyalt egy olyan előterjesztést, melyben a Szarvasi és az Orosházi Járás kérte, hogy
az eddig meg nem jelent felhívások keretének terhére a Megyei Önkormányzat
határoljon le 4-4 milliárd Ft-ot a két legfejlettebb járás részére, ugyanis, ha ez az
összeg elhatárolásra kerül, akkor követik a Kormány azon célkitűzését, hogy a
fejlesztések a gazdaság élénkítését szolgálják. Hiszen, ha a legfejlettebb járásokba
minél több pénzt tesznek, akkor azok még fejlettebbek lesznek, és még jobban fogják
szolgálni a gazdaság fejlődését. A két járás által kért pénzösszeg lehatárolásáról
döntött és elfogadta a Megyei Önkormányzat. Erről a döntésről értesülve Valánszky
Róbert Dévaványa város polgármesterével együtt a Gyomaendrődi Járás nevében
valamint a Szeghalmi a Békési és a Gyula Járással közösen benyújtottak egy hasonló
kérelmet a Megyei Önkormányzat ülésére, melyen az a döntés született, hogy
amennyiben a kérelmet megfelelően alá tudjuk támasztani és ki tudjuk fejteni, akkor
újra fogják tárgyalni és elképzelhető, hogy a Gyomaendrődi Járás részére is
lehatárolnak bizonyos összeget. A kérelem kidolgozása, alátámasztása folyamatban
van, azt be fogják terjeszteni és kíváncsian várjuk a Megyei Önkormányzat döntését
ezzel kapcsolatban.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint, ha már a városunk
abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Békés Megyei Önkormányzatban van egy
olyan képviselő, aki képviselhetné városunkat ebben a tekintetben, ezért kérni kellene
Alelnök urat, hogy segítse azt, hogy Gyomaendrőd egy kicsit jobb helyzetbe kerüljön
a TOP-os források elosztásánál, illetve a kért összeg lehatárolása megvalósuljon a
Gyomaendrődi Járás felé is.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
fogadják el a pályázatokról szóló beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
év I. félévi pályázatokról szóló beszámolót megismerte, annak
tartalmát elfogadja.
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
A megszűnt VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjainak emléktábla
elhelyezési kérelme
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 Az egykori VII. kerületi Nyilasi Iskola volt
diákjai emléktáblát szeretnének elhelyezni, és ehhez kérik az önkormányzat
engedélyét.
Az emléktáblát a Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. szám alatt lévő épületének
külső, a Wodiáner Albert tér irányába néző falára kívánják elhelyezni.
Az emléktáblát 50*50 cm sz/m méretben, fekete márványból akarják elkészíttetni, az
alábbi felirattal:
„Tisztelettel Emlékezünk
a VII. kerületi Nyilasi Iskolára
1926-1963
Tanítók és Tanulók"
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2016.
A márványtáblán a betűk világos háttérrel, fekete színnel vannak tervezve.
A Városfenntartó bizottság támogatja a tábla elhelyezését.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a tábla elhelyezésének engedélyezéséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egykori VII. kerületi Nyilasi
Iskola volt diákjai kérelmének helyt adva engedélyezi egy emléktábla
elhelyezését a Gyomaendrőd, Fő út 181. szám alatt lévő Kis Bálint
Általános Iskola Wodiáner Albert tér irányába lévő falrészen az
alábbiak szerint meghatározott módon:
1.
Az emléktábla helye: az épület Petőfi utca irányába lévő
homlokzat fala.
2.
A földtől való távolsága 2 m, az épület szélétől számított
minimális távolság: 50 cm.
3. Az emléktábla mérete: 50 cm széles 50cm magas. Anyaga:
márvány. Színe: fekete. Felirat háttere, színe: fehér mezőben, fekete
betűkkel.
4. Felírat szövege:
„Tisztelettel Emlékezünk
a VII. kerületi Nyilasi Iskolára
1926-1963
Tanítók és Tanulók
2016"
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Épületek visszavétele a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumtól
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 iskola igazgatója jelezte, hogy a következő
tanévtől szeretnék megszüntetni a kollégiumi ellátást, fenntartást az iskola keretein
belül, ezért az épületeket – a volt Pintér házat, illetve a kollégiumot - szeretnék
visszaadni az önkormányzatnak. Az étkeztetést viszont szeretnék az iskola keretein
belül megtartani ezért szükségük lenne a kollégium alagsorában lévő ebédlőre.
Véleménye szerint bizonyos bérleti díj fejében lehetne az iskola részére az ebédlőt a
nevelési év időszakára.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogyan fogják megoldani a csekély
számú kollégistáknak az elhelyezését.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, erre a kérdésre az iskola igazgatója tudna
válaszolni. Az önkormányzat azzal, hogy 1 millió Ft-al támogatta a kollégium
fenntartását, kifejezte azon szándékát, hogy legyen kollégiumi ellátás az iskolánál.
Igazgató úr jelzése alapján 8 fő kollégista lenne a következő tanévtől, viszont az iskola
fenntartója a mi támogatásunk ellenére sem kívánja a kollégiumot fenntartani. Így a
hatályos szerződés alapján, mivel az intézmény nem használja az épületet arra, amire
átadtuk, így az visszakerül az önkormányzathoz.
Poharelec László képviselő szomorúnak tartotta ezt a helyzetet. Az almérők
felszerelése véleménye szerint elég nehéz lesz, főleg télen ott a vízellátás eléggé
bonyolult lenne, ezért jobban járna az önkormányzat, ha nem kérne bérleti díjat,
hanem a karbantartás és rezsi költségek fejében biztosítsák az ebédlő használatát.
Toldi Balázs polgármester egyetértett, amennyiben a fenntartó ragaszkodik ahhoz,
hogy ott kívánja megoldani az étkeztetést, akkor egy olyan bérleti díjat fognak
kiszámolni, ami a rezsi és minimális fenntartási költséget tartalmazza. Erről még
egyeztetni fognak Igazgató úrral és a soron következő ülésre be fogják terjeszteni.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak az épületek
visszavételéről szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
intézményvezetője kezdeményezését támogatja. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Képviselő–testülete
kéri
a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye hozzájárulását a használatában lévő 687 hrsz.-ú,
745

Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő
„Pintér-ház”, a leánykollégium és a nevelői kisház épületeinek
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
részéről
történő
visszavételéhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete az épületek
visszavételét követően a Szeged-Csanádi Egyházmegye kérésére a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
kérésére a leánykollégium alagsorában lévő összesen 299,68 m2
hasznos alapterületű konyha és ebédlő helyiséget bérbe adja. A
bérleti szerződés részletes feltételeinek a kidolgozásához szükséges a
felek közötti egyeztetés.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az épületek visszavételével, illetve a
bérbeadással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a megállapodás
aláírására, a szükséges nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
Körös-szögi Civil Fórum kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület
megkereséssel élt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása felé, miszerint
támogassa a XIV. Kistérségi Civil Találkozó megrendezését. Támogatási kérelme
alapján a Társulás 400.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását szavazta
meg, amennyiben a tag települések önkormányzatai jóváhagyják a rájuk eső részt.
Gyomaendrőd lakosságarányos része 129.928.- Ft, melynek forrása a 2015. évi szabad
pénzmaradványt.
A Kistérségi Civil Találkozó immáron hagyományos rendezvény, a Társulás
tagönkormányzatai minden évben támogatták a megrendezését, 2015. évben
ráadásul Gyomaendrőd Város adott helyet a rendezvénynek. Az idei évben pedig
Szarvason kerül megtartásra.
Felkérte a képviselőket támogassák a városra eső összeg erejéig a találkozó
megrendezését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015 évi szabad maradványának terhére 129.928.- Ft
összegű forrást biztosít a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tanácsának a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület által szervezett XIV.
Kistérségi Civil Találkozó lebonyolításának támogatása érdekében.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24.Napirendi pont
Öregszőlői utak javításával kapcsolatos döntések
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 képviselő-testület márciusban döntött
arról, hogy Öregszőlői útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítására 25.085.040 Ft-ot biztosít azzal, hogy a lakosságnak anyagilag hozzá
kell járulnia a kivitelezési költségekhez. Az előterjesztés elkészítéséig az alábbi
területeken gyűlt össze az ingatlan tulajdonosok 2/3-nak a hozzájáruló nyilatkozata:
Kör utca teljes szakasza, Kis utca teljes szakasza, Polyákhalmi út teljes szakasza, III.
kerület, Ugari úttól 330 m hosszú szakasza, Ugari út, Polyákhalmi úttól 529 m hosszú
szakasza.
A tapasztalatok alapján indokoltnak tartják, hogy egy új kifejezetten az Öregszőlői
utak építésére és stabilizálására vonatkozó rendeletet alkosson az önkormányzat.
A változtatást indokoló helyzetek:
 a beruházás nem út építésre, hanem földút stabilizációra vonatkozik, tehát
nem épül szilárd útburkolat
 az ingatlanok kb. 50 %-a lakóingatlan, a fennmaradó 50 % mezőgazdasági
terület
 számos ingatlan két párhuzamos úttal is határos
 jó néhány olyan mezőgazdasági terület van, amelyet a tulajdonosa egyben
művel, de több helyrajzi számmal rendelkezik
A rendelet-tervezetből kiemelte, hogy annak az útépítéssel érintett mezőgazdasági
művelésben lévő ingatlan tulajdonosának, akinek ugyanazon úttal szomszédosan
több mezőgazdasági művelésű ingatlana van, annak az ingatlanonkénti útépítési
érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át, de összesen maximum 100.000 Ft-ot kell
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megfizetnie. Annak az útépítéssel érintett, mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan
tulajdonosának, akinek az ingatlana két úttal is határos, annak a 12/A. § szerinti
érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át kell megfizetnie.
A kidolgozott kedvezmények kiadásnövekedést eredményeznek az önkormányzat
számára, ugyanakkor a lakosság részére csak pozitív hatást okoznak. A felsorolt utcák
stabilizációjának bekerülési költsége 42.946.320 Ft. Ez a mennyiségű útépítés 2 évre
tervezhető.
Júniusban lefolytatható a közbeszerzés, és augusztusban a pontos kivitelezési összeg
ismeretében megköthetőek a társulási szerződések, és szeptemberben megtörténhet
a kivitelezés is. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, bíráló
bizottságot kell kijelölni, melynek tagjainak javasolják Dr. Varga Imrét, Szilágyiné Bácsi
Gabriellát és Pardi Lászlót.
A Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Polyákhalmi utca
útépítése a Kör utcáig történjen meg. A Polyákhalmi út Bacsalaposi út és Kör utca
közötti szakaszának megépítésére 2.209.400 Ft kijelölése a TOP és egyéb pályázati
sajáterő keret terhére történjen meg. Ezt annyiban javasolta módosítani, hogy a 2015.
évi szabad maradvány terhére építsék meg ezt az útszakaszt. A különbség még ebben
az évben visszafolyik az önkormányzathoz a lakossági hozzájárulásból. Az útépítési
hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a bizottság
határozattal dönt a beruházás műszaki átadását követő 30 napon belül. Az útépítési
érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.
A három útnak az érdekeltségi hozzájárulása jóval meghaladja a 2.209.400 Ft-ot, így
amennyiben sok ingatlan tulajdonos is kezdeményez részletfizetési kérelmet, még
abban az esetben is van esély, hogy ez az összeg még ebben az évben visszakerül az
önkormányzat számlájára.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az alábbi műszaki tartalommal szavazza meg az
előterjesztést: Kör utca teljes hossza, Kiss utca teljes hossza illetve a Polyákhalmi út a
Kör utcáig.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte osztályvezető urat, hogy
sikerült-e utána nézniük, hogy ha geotextilt tennének a zúzott kő ágy alá, az
mennyivel növelné meg a költséget.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, m2 ára 80-85 Ft+áfa körül van a
geotextíliának. Véleménye szerint ezt a költséget még a beruházás el fogja bírni.
Toldi Balázs polgármester a maga részéről is az eredeti elgondolás szerinti
megvalósítást támogatta, melyet a 2. döntési javaslat B. alternatívája tartalmaz.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak a rendelet
módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről
szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzati támogatás csak Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő ingatlan
ivóvízellátását, elektromos energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez,
illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez adható."
2. § Az Ör. 7. § (2) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap
aszfaltréteggel való lezárása, földút mechanikai stabilizációja, valamint az utcai csapadékvíz
elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt
árok megépítéséhez"
3. § Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a Bizottság határozattal dönt, a beruházás műszaki átadását követő 30 napon
belül. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell
megfizetni."
4. § Az Ör. a következő 12/A. §-al egészül ki:
„12/A. § Annak az útépítéssel érintett mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan
tulajdonosának, akinek ugyanazon úttal szomszédosan több mezőgazdasági művelésű
ingatlan van, annak az ingatlanonkénti útépítési érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át, de
összesen maximum 100.000 Ft-ot kell megfizetnie."
5. § Az Ör. a következő 12/B. §-al egészül ki:
„12/B. § Annak az útépítéssel érintett, mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan
tulajdonosának, akinek az ingatlana két úttal is határos, annak a 12/A. § szerinti érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-át kell megfizetnie."
6. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 12. § (5) bekezdése.
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Gyomaendrőd, 2016. június

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. június hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2016. június 30.
Dr. Uhrin Anna
jegyző

Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. A
döntési javaslat két alternatívát tartalmaz. Az A. alternatíva a Városfenntartó bizottság
által javasolt 27.371.000 Ft bekerülési költségű műszaki tartalmat tartalmazza,
melyhez a hiányzó 2.209.400 Ft-ot a 2015. évi szabad maradvány terhére javasolnak
kijelölni.
Kérte a képviselőket szavazzanak erről a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete nem támogatja a
lakossági önerő bevonását az Öregszőlői földutak mechanikai stabilizációjába, és az
alábbi utak stabilizációjához nem nyújt Önkormányzati támogatást:
Utca neve
Építési hossz
Becsült bekerülési költség
Kör utca
1100 m
16.764.000 Ft
Kis utca
236 m
3.596.640 Ft
Polyákhalmi út (Szarvasi út
460 m
7.010.400 Ft
és a Bacsalaposi út között)
Összesen
27.371.040 Ft
A Polyákhalmi út, Bacsalaposi út és Kör utca közötti szakaszának megépítésére
2.209.400 Ft-ot nem különít el a 2015. évi szabad maradvány terhére.
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a szavazás eredményére figyelemmel a B. alternatíva
szerinti javaslatot tette fel szavazásra, mely esetben a becsült bekerülési költség
24.094.440 Ft lenne.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja lakossági
önerő bevonását az Öregszőlői földutak mechanikai stabilizációjába, és az alábbi utak
stabilizációjához Önkormányzati támogatást nyújt:
Utca neve
Építési hossz
Becsült bekerülési költség
Kör utca
1100 m
16.764.000 Ft
Kis utca
236 m
3.596.640 Ft
Polyákhalmi út (Szarvasi út
250 m
3.733.800 Ft
és a Bacsalaposi út között)
Összesen
24.094.440 Ft
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Csoportot a beszerzési eljárás
előkészítésére.
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Bíráló Bizottság kijelöléséről szóló döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
öregszőlői utak stabilizációjára kiírandó közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Varga Imre
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Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Közvilágítással kapcsolatos kérdések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a város közvilágítási rendszerével
kapcsolatban 2 fontos témakör van, amivel mindenképp célszerű foglalkozni. Az egyik
a közvilágítási hálózat korszerűsítés. A Led technológiára való áttérést a meglévő
lámpatestek cseréjével, a magas költségek és a hosszú megtérülés miatt a bizottság
egyenlőre nem javasolja.
A másik a közvilágítási hálózat bővítése. Ezzel kapcsolatban a bizottság támogatta az
Ifjúsági ltp-n a garázssortól a buszmegállóig vezető járda mellett 4 db kandeláber
telepítését hagyományos fényforrással bruttó 2.133.000 Ft értékben. Továbbá a Dobó
úti nyaralósor előtti útszakasz megvilágítottságának javítását a meglévő hálózat
átépítésével, hagyományos fényforrással, bruttó 1. 257.400 Ft értékben.
Béres János képviselő hangsúlyozta, az előterjesztésben továbbra sem szerepel a
Bánomkerti rész azon része, ahol egyáltalán nincs közvilágítás. A bizottsági ülésen
pedig kérte, hogy ez is legyen a műszaki tartalomba, az E-on-tól kérjék be az erre
vonatkozó adatokat.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az E-on-nal megtörtént az
egyeztetés. A kialakítandó műszaki tartalom a meglévő hálózaton 2 db lámpatest
felszerelése 1 új mérőhely kialakítás és a bevezető betonúton 5 db oszlop és 5 db
lámpa felszerelése. Ennek becsült költsége – tervezés, kivitelezés – bruttó 1.100.000
Ft.
Béres János képviselő javasolta, hogy 4. döntési javaslatként döntsenek a Bánomkerti
rész közvilágításának bővítéséről. Amennyiben az 1.100.000 Ft esetlegesen nem lenne
elegendő, akkor a lámpatesteken csökkentsenek, hogy ne lépjék túl ezt a keretet.
Még ha kevesebb lámpatest is lesz, de legyen megvilágítva ott az útszakasz, mert
most egyetlen lámpa sincs a környéken.
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Toldi Balázs polgármester nem tartotta annyira indokoltnak a Dobó utca
közvilágításának bővítését, akkor, amikor vannak olyan szakaszok is a városban, ahol
egyáltalán nincs közvilágítás. Ezeket kellene inkább fejleszteni, nem ott ahol jelenleg
is van.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az 5 millió Ft-os költségvetésbe még
belefér a Bánomkerti rész is, e miatt nem kell a Dobó utcai bővítést sem elvetni.
Toldi Balázs polgármester elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely
szerint nem kívánnak közvilágítási hálózat korszerűsítést végezni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
közvilágítási hálózat korszerűsítést végezni.

jelenleg

nem

kíván

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az Ifjúsági lakótelep közvilágításának bővítéséről szóló
döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja az Ifjúsági lakótelep közvilágításának bővítését
hagyományos technológiával. A beruházáshoz szükséges 2.133.600
Ft-ot a 2016. évi költségvetésben közvilágításra elkülönített 5 millió
forint terhére biztosítja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester elmondta, a 3. döntési javaslat a Dobó utca
közvilágításának bővítéséről szól. Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja a Dobó utca közvilágításának bővítését hagyományos
technológiával.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Béres János képviselő javaslata alapján
támogatják a Bánomkert közvilágításának bővítését hagyományos technológiával. A
beruházáshoz szükséges 1.100.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben közvilágításra
elkülönített 5 millió forint terhére biztosítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Bánomkert közvilágításának bővítését hagyományos
technológiával. A beruházáshoz szükséges 1.100.000 Ft-ot a 2016. évi
költségvetésben közvilágításra elkülönített 5 millió forint terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
26.Napirendi pont
Közlekedésbiztonsági terv készítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a közutak forgalmi rendjét a közút kezelője
alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet
jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell
vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell.
Az elmúlt 5 évben nem történt átfogó felülvizsgálat, a 2016. évi költségvetésben 2
millió forint került elkülönítésre a felülvizsgálat finanszírozására.
2016 áprilisában ajánlatkérés került kiküldésre a felülvizsgálati munkálatok
elvégzésére az alábbi kritériumokkal:
 A 46-os és a 443-as jelű országos közúthoz csatlakozó gyűjtő és lakossági utak
csomópontjainak felülvizsgálata.
 A településen található kerékpárút hálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata.
 Probléma feltáró lakossági konzultáció megtartása, és a jelzett problémákra
megoldási javaslat kidolgozása.
 Hősök úti parkolók forgalmi rendjének felülvizsgálata
Az ajánlatok alapján a Kövimet Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) bruttó
1.524.000 Ft-os vállalási ára a legkedvezőbb, mely finanszírozható a költségvetésben
elkülönített keretösszegből.
A véleményező bizottságok javasolják a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint ezt a tervet akkor lenne szerencsés
elkészíteni, ha eldőltek az első körben beadott TOP-os fejlesztési elképzeléseink,
hiszen kerékpárútra is nyújtottunk be pályázatot. Ez a kerékpárút az endrődi városrész
közlekedését nagyban befolyásolni fogja a jövőben, és ha már támogatásra kerül, úgy
annak figyelembe vételével kellene ezt a tervet elkészíteni.
Kérte a képviselőket ezzel a kiegészítéssel vegyék figyelembe ezt az előterjesztést.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja Gyomaendrőd Közlekedésbiztonsági tervének elkészítését.
A terv elkészítésére legkedvezőbb ajánlatot adó Kövimet Kft. (5600
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Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) bruttó 1.524.000 Ft-os ajánlatát
elfogadja, azt érvényesnek nyilvánítja, és vele szerződést köt, továbbá
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés megkötésére és
az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27.Napirendi pont
Üdülő ingatlanok hulladékszállítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az üdülő ingatlanok hulladékkezelésének
megvalósításával kapcsolatban az érintett horgász egyesületekkel egyeztetéseket
kezdeményeztek. A jelenlegi helyzet, hogy szemét van mindenhol. 2015-ben
önkormányzatunk illegális hulladékelszállításra és ártalmatlanításra 4.743.074 Ft-ot
költött. Az illegális hulladék nagyrésze az üdülő tulajdonosok hátrahagyott hulladéka.
A probléma megoldására a kivezető út, ha kötelező szemétszállítást kezdeményeznek.
Ha az állampolgároknak kötelező igénybe venni a közszolgáltatást, amiért kötelező
díjat is fizetniük, akkor reményeink szerint igénybe is fogják venni. Ezzel talán
visszafojtható lenne a nagymértékű illegális hulladékképződés.
Külterületen a holtágak közelében összesen 9 db gyűjtőpont kialakítására tett
javaslatot az előterjesztő. Ezen gyűjtőpontok helyéről és kialakításának módjáról kell
egyeztetni a környezetvédelmi és horgászegyesületekkel.
Példaértékűnek tartotta a Kecsegés-zugi Egyesületet, aki az egyetlen, aki a mai napig
fenntartja a konténert és szállítja és finanszírozza a saját és a környezete szemetének
az elszállítását.
A gyűjtőpontok lehetnek konténerek, zsákos gyűjtőhelyek, illetve szelektív, vagy
vegyes konténer kihelyezése is megoldható.
Az egyeztetések folyamatban vannak, a bevezetés 2017-ben várható.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a későbbiekben, majd az
idegenforgalmi alapra benyújtott pályázatok elbírálásánál, a pénzek elosztásánál azt is
vegyék majd figyelembe, hogy a horgászegyesületek milyen rendet tartanak,
mennyire vigyáznak a környezetükre.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyet értett azzal, hogy minden zug tartsa
rendben a környezetét, de azt is vegyék figyelembe, hogy nem a zugokban lévő
nyaraló tulajdonosok rakják le illegálisan a szemetet, hanem a városból hordják ki és
dobálják széjjel. Vannak már felírt rendszámok is.
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Poharelec László képviselő egyetértett. Ha vannak rendszámok, akkor meg kell
kezdeni az eljárást, feljelentést kell tenni.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, az ilyen szabálysértéseket az önkormányzathoz
is be lehet jelenteni, de ez az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üdülő
ingatlanok hulladékkezelésének megvalósításával kapcsolatban az
érintett horgász egyesületekkel egyeztetéseket kezdeményez. Felkéri
a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályát az
egyesületekkel történő egyeztető tárgyalás megszervezésére, a téma
kidolgozására, továbbá a Jegyzőt, hogy a Koordináló szervezettel
történő egyeztetéseket kezdje meg.
Az érintett egyesületekkel történő tárgyalások valamint, a Koordináló
szervezettel történő egyeztetés eredményeit a soron következő
testületi ülésre kéri előterjeszteni.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
28.Napirendi pont
Beszámoló az útkezelési feladatokról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a gazdasági társaságok átszervezése miatt
az első 2 hó beszámolóját még a Gyomaszolg Ipari Park Kft., míg a 3-5 hó
beszámolóját már a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. készítette el.
A beszámolók a csatolt mellékletben olvashatóak.
A Városfenntartó bizottság elfogadásra javasolja.
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Poharelec László képviselő kérte, hogy az útkezelések során figyeljenek oda a fákra,
melyek eltakarják a közlekedési táblákat.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1-2 havi és a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2016. év 3-5 havi útkezelési feladatairól
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29.Napirendi pont
Beszámoló a 2016. évi közmunkaprogramról
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 Startmunka mintaprogram megvalósulása
során 301 fő álláskereső folyamatos foglalkozatására nyílt lehetőség. 2016-os
közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemelt célcsoport elsősorban a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban nem
részesülők, valamint regisztrált együttműködő munkanélküliek.
Startmunka mintaprogram elemei: belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó
felszámolás, földutak karbantartása, mezőgazdaság, helyi sajátosságra épülő, közút,
bio-és megújuló energia, útőr és a startplusz mintaprogramok.
Poharelec László képviselő köszönetet mondott mindazoknak –köztük a
közmunkásoknak is – akik a vasárnapi nagymennyiségű esőzés miatt kialakult belvíz
megszüntetésén dolgoztak. Az akkori helyzet is arra hívja fel a figyelmet, hogy a
belvíz programra különösen oda kell figyelni, a fő belvíz elvezető csatornákat
folyamatosan karban kell tartani, hogy ne legyen probléma.
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Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, 15 évente fordul elő ezen a környéken
ilyen nagymennyiségű csapadék. Ahol a belvíz I-VIII. ütem beruházás megtörtént ott
kevésbé volt érezhető a belvíz probléma, de ott ahol még csak tervezés alatt áll, -a
belvíz IX. ütem – ott bizony voltak problémák. Sajnos azonban ez az ütem sem érinti a
város teljes területét, így a közmunkára továbbra is szükség van a belvíz programban.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a 2016. évi
közmunkaprogramról készített beszámolót.
Határidő: azonnal
30.Napirendi pont
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
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, 2013. július 1. napjával a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló
jogi személyiséggel rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok
polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja alapján a társulási tanács a tag önkormányzatok együttes
Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulás által ellátott feladatok
megvalósulásáról.
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A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel eleget tett a beszámolási kötelezettségének.
A beszámoló 2015 júniusától 2016 május végéig eltelt időszakban végzett
tevékenységéről számol be.
A Társulási Tanács elnöke Toldi Balázs, az alelnök Hegedűs Roland.
A beszámoló tartalmazza a társulás által fenntartott két intézmény tevékenységét,
illetve a belső ellenőrzés jegyzőkönyvét, és a társulás pénzügyi helyzetét.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2015. júniusától 2016. május
végéig terjedő időszakban végzett tevékenységéről készített
beszámolót.
Határidő: azonnal
31.Napirendi pont
2016. évi autómentes nap Gyomaendrődön
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat csatlakozni kíván a 2016.
szeptember 16 és 22 között megrendezésre kerülő "EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2016."
című kampányhoz. A rendezvény keretében autómentes nap megszervezésére kerül
sor melynek keretében egy teljes napra lezárásra kerül az autós forgalom elől a
Hősök útja Kossuth L. út és Fő út közötti szakaszán. A részletes programterv még
kidolgozás alatt áll.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik a 2016. szeptember
16. és 22. között megrendezésre kerülő "EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
2016." című kampányhoz. A rendezvény keretében Gyomaendrődön
autómentes nap megszervezésére kerül sor az „Ésszerű közlekedés.
Hatékony gazdaság." jelmondattal összhangban 2016. szeptember
16-án, pénteken a Hősök útja Kossuth L. út és Fő út közötti
közterületen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi
Európai Karta és egyéb jogi nyilatkozatok aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
32.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi II. félévi munkaprogramja
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, Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet értelmében a
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít
meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó
jogi, gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselőtestület 579/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá. A második félévre
vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok és képviselőtestületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Mindhárom véleményező bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2016. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2016. év II. félévére
Augusztus 25.
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Szeptember 29.
Lakásgazdálkodási
koncepció
felülvizsgálata,
bérlakás
gazdálkodás
hatékonyságának javítása érdekében célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
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Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág
üzemeltetési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető
Emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Közmeghallgatás: Október 13. (Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme)
Október 27. (A bizottsági ülések időpontja októberben 17-18-19.)
Az önkormányzat 2016. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft.
beszámolója, külön részletezve az utasítás alapján történő feladatellátást
Felelős:
1.) Kft. ügyvezetője,
2.) Pardi László osztályvezető,
3.) Csényi István köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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November 24.
2017. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető,
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Társulásokban végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős: Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 15.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2016 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak
felhasználásáról 2016-ban
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

a

2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2017. évre vonatkozó
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
munkaprogramja
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi Bizottság

Képviselő-testülete

2017.

I.

félévi

Határidő: azonnal
33.Napirendi pont
Gyomaendrődi Helyi Közösség pályázati saját erő biztosítása (TOP-7.1.1-16)
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 májusi ülésén döntött
arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a tárgyban megjelölt pályázatra.
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A pályázati kiírást időközben megváltoztatták, melynek értelmében az önkormányzat
nem lehet képviselő szerv, helyette a közös önkormányzati hivatal láthatja el a
képviseletet. A döntési javaslat szerint a képviselő-testület biztosítja a hivatal számára
a tanulmányok elkészítéséhez szükséges 1 millió Ft+ Áfa összeget.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslat
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által is
reprezentált Gyomaendrődi Helyi Közösség pályázatot kíván
benyújtani a TOP-7.1.1-16. Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák
keretében elérhető Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések
(CLLD) megvalósítása céljából.
A pályázatot, a Gyomaendrődi Helyi Közösség munkaszervezeteként,
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nyújtja be. A
képviselő-testület, mint a Gyomaendrődi Helyi Közösség tagja
biztosítja a benyújtandó CLLD pályázat alap dokumentumának
szolgáló Helyi közösségi fejlesztési stratégiát megalapozó
tanulmányok elkészítéséhez szükséges nettó 1 millió forint + áfa
összeget. Forrásaként a TOP és egyéb pályázati előkészítés címsoron
meghatározott keretet jelöli ki, mely összeget átadja a pályázatot
benyújtó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal részére.
Határidő: azonnal
34.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a társaság a tegnapi napon tartott közgyűlést,
melyen megismerhették azokat a problémákat, amelyekkel a társaság jelenleg küzd.
megismerhették a kintlévőségek és a behajtásra váró összegek mértékét is. A
taggyűlésen személye képviselte Gyomaendrődöt, ahol kifejtette álláspontját,
megfogalmazta javaslatát, amely szerint biztosítsanak 3.156.017 Ft összegű tagi
kölcsönt a társaság részére, melyet az a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel szemben
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fennálló tartozásának részbeni rendezésére köteles felhasználni. A tagi kölcsön
forrásaként a lakossági hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett
működési támogatási keret 7.835.000 Ft összegű maradványát javasolta kijelölni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Nonprofit
Kft. részére 3.156.017 Ft összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget
a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel
szemben fennálló tartozásának részbeni rendezésére köteles
felhasználni. A kölcsön forrásaként a 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.
(II.12.)
önkormányzati
rendeletben
a
lakossági
hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett működési
támogatási keret 7.835.000 Ft összegű maradványát jelöli ki. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
35.Napirendi pont
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész értékesítés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő –
testülete megkereste önkormányzatunkat és kinyilvánította vételi szándékát a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészből. Ecsegfalva
1%, azaz: 250 ezer forint pénzbeli betéttel kíván tulajdonos lenni a társaságban, úgy
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata üzletrészéből vásárol. A társaság tegnapi
napon tartott taggyűlésén ez a kérés is szerepelt a napirendek között. Amennyiben a
képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor tájékoztatni kell a többi
tagtelepülés önkormányzatát is Ecsegfalva vételi szándékáról, az elővásárlási jogukkal
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kapcsolatos nyilatkozatok megkérése mellett. Az üzletrész adásvételhez kapcsolódó
szükséges okiratok elkészítésével javasolta dr. Juhász István ügyvédet megbízni.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként
határoz, hogy a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságból illető 17.500.000 Ft-os üzletrészét
felosztja, melynek során egy 17.250.000 Ft-os üzletrész, és egy
250.000 Ft-os üzletrész kialakítására kerül sor.
1.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális
Közszolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
törzsbetétese a 250.000 Ft-os üzletrészét - Ecsegfalva Község
Önkormányzata ajánlatát elfogadva - részére adásvétel jogcímén,
névértéken értékesíti.
2.)
Az adásvétel létrejöttének feltétele, hogy a társaság további
törzsbetétesei, így Dévaványa Város, Hunya Község, Örménykút
Község, Kétsoprony Község, Kardos Község és Csárdaszállás Község
Önkormányzatai nem kívánnak élni az elővásárlási jogukkal.
3.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete az üzletrész
adásvételhez kapcsolódó szükséges okiratok elkészítésével megbízza
dr. Juhász István ügyvédet (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz. 1.)
4.)
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

36.Napirendi pont
Bejelentések
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Toldi Balázs polgármester elmondta, Izsó Csaba a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági bizottság nem képviselő tagja 2016. május 12. napján bejelentette
lemondását a bizottsági tagságról. Az Mötv. értelmében a bizottság tagjainak
megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre a képviselőtestület megbízatásának időtartamára. A képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet alapján a bizottság tagjainak száma 5 fő. Izsó
Csaba lemondása miatt megüresedett nem képviselő bizottsági tag helyre javasolta
Iványi Lajosné Kisfaludy u. 9/1.sz. alatti lakost megválasztani.
A megválasztásra kerülő nem képviselő bizottsági tag a megválasztását követően a
képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.
Kérte a képviselő-testületet, határozzon arról, hogy Izsó Csaba nem képviselő
bizottsági tag lemondása miatt megüresedett Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság nem képviselői tagsági helyre Iványi Lajosné Gyomaendrőd,
Kisfaludy u. 9/1. sz. alatti lakost választják meg.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete Izsó Csaba
nem képviselő bizottsági tag lemondása miatt megüresedett
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem
képviselői tagsági helyre Iványi Lajosné Gyomaendrőd, Kisfaludy u.
9/1. sz. alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester gratulált Iványi Lajosnénak, majd felkérte, hogy a
képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Az eskü szövegét előmondta Toldi Balázs polgármester.
„Én,

Iványi

Lajosné

becsületemre

és

lelkiismeretemre

fogadom,

hogy

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; nem képviselő bizottsági tagsági tisztségemből eredő
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feladataimat Gyomaendrőd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü okmány a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Toldi Balázs polgármester további bejelentésként elmondta, a képviselő-testület a
májusi ülésén a pénzügyi bizottság javaslata alapján határozott arról, hogy 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.
Az önkormányzat legkésőbb augusztus 1- napjától külső szakembert fog megbízni a
belső ellenőri feladatok ellátásával Gyomaendrőd város önkormányzatánál. A
megbízásra kerülő belső ellenőr fogja ezt a vizsgálatot lefolytatni melynek
eredményéről be fog számolni a képviselő-testületnek.
Június 27-ére virradóra igen rövid idő alatt nagymennyiségű csapadék 92,7 mm
hullott településünkre, melyet a belvízelvezető rendszer nem tudta elnyelni, ezért a
katasztrófavédelmi védekezésre volt szükség a tűzoltóság és a közfoglalkoztatásban
résztvevők bevonásával és a Vidra Mentőcsoport segítségével. Ezúton is köszönte a
szakszerű és gyors intézkedést, amelynek köszönhetően nagyobb anyagi kárral járó
esemény nem történt.
Június 12-én a Körös Látogatóközpontban Dr. Latorcai- Ujházy Aranka felajánlásának
köszönhetően több mint 500 babából álló Babakiállítás megnyitójára került sor. A
kiállításhoz szükséges kiállító szekrények beszerzése is a Latorcai házaspár ajándéka.
A babák leltárba vétele, illetve az ajándékozásról szóló szerződés-tervezet
előkészítése folyamatban van.
Mint emlékezetes a rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat
alapító tagként belép a Körös-Berettyó Térségéért Egyesületbe. Az elmúlt héten sor
került az egyesület alapító okiratának aláírásra, Köröstarcsa, Ecsegfalva, Hunya,
Dévaványa, és jó néhány vállalkozás csatlakozásával.
A tegnapi napon tartotta közgyűlését a Gyomaközszolg Nonprofit Kft., melyen Fekete
József ügyvezető bejelentette lemondását augusztus végével. Az ügyvezetői igazgatói
pozíció betöltéséről, hogy azt milyen formában kívánják elláttatni egyezetést fog
kezdeményezni a képviselő-testület tagjaival.
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