GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
21/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. szeptember 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
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Petényi Roland,
Enyedi László és Pardi László osztályvezetők,

Meghívottként

Jegyzőkönyv
vezető:

Dr. Smíri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető helyettese,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti központ vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház igazgatója,
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Szabó Istvánné, Kovács Péterné, Giricz Ilona óvodavezetők
Dr. Varga Imre és Dr. Fodor András ügyvédek

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:58-15:36
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat.
Külön köszöntötte Dr. Smíri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető
helyettesét. 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 Papp István és Béres János 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
416/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Pap István és Béres János
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
kiküldött napirendhez képest további két új napirend került kiküldésre. A Kállai Ferenc
Kulturális Központ igazgatójának megbízása és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása tárgyban.
Javasolta ezen két előterjesztés napirendre történő felvételét.
A meghívó szerinti 21. napirendet - Templárius Alapítvány kérelme - javasolta levenni
napirendről, az alapítvány jelzése alapján, miszerint nem nyújtották be a pályázatot.
Javasolta továbbá, hogy a meghívó szerinti 14.; 15 és a 26. napirendeket tárgyalja
elsőként a képviselő-testület, mivel a témában érintett Dr. Varga Imre ügyvéd úrnak
el kell mennie.
Megkérdezte van-e egyéb javaslat, kérés a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről az
általa javasoltak 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása
2. Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
3. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítása
4. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
5. Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék 2015/2016-os nevelési évről
készített beszámolója
6. Szivárvány Gyermekkert Óvoda felújítása
7. Állami támogatás megelőlegezés a Tulipános Nonprofit Kft. részére
8. Beszámoló a 2016. évi nyári napközi ellátásról
9. Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről
10. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása
11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
12. 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése dr.
Magyar Hajnalka háziorvossal
13. Rendezvénynaptár 2017
14. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (5. forduló)
15. Gyomaendrőd TESZK 6. számú módosítás véleményezési szakasz lezárása
16. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
17. Tájékoztató a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési
elképzeléseiről
18. Kossuth úti forgalmi rend változás
19. XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
20. Szent Antal Népház makett vásárlási kérelme
21. A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
22. Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület
támogatás
előfinanszírozási kérelme
23. Templom – zugi 9701/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
24. Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
25. Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatójának megbízása
26. Bejelentések
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) pontja valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. tv. (továbbiakban: Fétv.) 103/A. § (2)
bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor.
27. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető
emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
28. A gyomaendrődi 0211/76 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás
lefolytatása
29. Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési (beiskolázási) támogatás ügyben
30. Fellebbezés elbírálása települési lakásfenntartási támogatás ügyben
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a napirendek megtárgyalása előtt megadta a szót Dr.
Smiri Sándornak a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesének.
Dr. Smiri Sándor hivatalvezető helyettes tájékoztatta a jelenlévőket és a helyi Tv –n
keresztül a város lakosságát arról, hogy az október 2-i országos népszavazásra
tekintettel október 1-én és 2-án a Gyomaendrődi és a Dévaványai kormányablakok
rendhagyó ügyfélfogadást tartanak. Kizárólag a népszavazással kapcsolatos két
ügytípus vonatkozásában lesznek nyitva egész nap. Az elveszett lakcímkártyák pótlása
és az ideiglenes személyigazolvány kiadása érdekében tudják fogadni az ügyfeleket.
Október 1-én reggel 8 órától este 19 óráig, vasárnap reggel 9 órától este 18 óráig.
1.Napirendi pont
Dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Varga Imre ügyvéd úr megbízási jogviszony
keretében látja el Gyomaendrőd Város Önkormányzatának általános jogi tanácsadási,
okirat szerkesztési, közbeszerzési szakértői feladatait.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása során az eljárásba
bevont személyekre vonatkozó szakmai követelményeket. A bíráló bizottság tagjainak
rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel.
A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet határozza meg a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó speciális szabályokat.
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A Kbt. az ajánlatkérőnek kötelezően előírta, hogy meghatározott beszerzések esetén
(uniós értékhatár felett) kötelező a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
bevonása
az eljárásba.
A szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatásáért felel. A
szaktanácsadó a felelősségvállalás érdekében külön felelősségbiztosítással
rendelkezik.
A jogszabályi változások szükségessé teszik az ügyvédi megbízási szerződés
módosítását, tekintettel arra, hogy a szaktanácsadói feladatok ellátása nem képezi az
ügyvédi tevékenység részét. A szaktanácsadói feladatok ellátására új megbízási
szerződés megkötésére van szükség. Az ügyvédi megbízási szerződés módosításának
tervezetét és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés tervezetét a döntési javaslat tartalmazza.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére fizetendő díj költségvetési
forrását az egyes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról rendelkező testületi döntésnél
szükséges kijelölni.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként az ügyvédi megbízási
szerződés módosításáról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Imre ügyvéd
megbízási szerződésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. képviselő: Toldi Balázs polgármester), mint megbízó
(továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), mint
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a következő feltételek szerint jött létre
A szerződő felek a 2011. július 07. napján aláírt és többször módosított megbízási
szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják 2016. október
1. napjától kezdődően.
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Megbízási szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.
Megbízó megbízza a Megbízottat általános jogi tanácsadásra, amely magában
foglalja:
a polgári jogi, munkajogi, közszolgálati, közigazgatási jogi ügyeket. Ebbe nem
tartozik bele az esetlegesen felmerülő peres ügyek képviselete. Ezekben az ügyekben
a Megbízott külön megbízás alapján vállalja a feladatok ellátását.
Megbízás keretében kapcsolattartó: polgármester, illetve a jegyző. A Megbízott
azonban köteles az Önkormányzati, a képviselő-testületet érintő ügyekben a
képviselő- testületi tagok részére is konzultációs lehetőséget biztosítani. Utasítást
azonban kizárólag a kapcsolattartó adhat.
A Megbízott köteles az önkormányzat vagyoni ügyeiben a Megbízó
utasításának megfelelően teljeskörűen eljárni tanácsadói feladatokat ellátni,
okiratokat szerkeszteni, a jogszabályokban meghatározott esetekben azokat
ellenjegyezni és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, valamint az adóhatósági
eljárásban a képviseletet ellátni.
A Megbízott a közbeszerzési eljárások során a Megbízó külön megbízása
alapján részt vesz a bírálóbizottságban a jogi szakértelem biztosításában.
Megbízási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. A Megbízó a jogi ügyek intézéséért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1173300320091729 sz. számlájára havi 150.000.- Ft + ÁFA, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA,
összesen 190.500.- Ft, azaz Egyszázkilencvenezer-ötszáz forint megbízási díjat
havonta, az esedékes hónapban az ügyvéd által kiállított számla ellenében átutalással
teljesít.
Egyebekben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad érvényben.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen,
jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember hó ……. nap
Megbízó

Megbízott

Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2016. (IX.29.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2. 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
419/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Imre, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződését az alábbiak szerint fogadja el:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. képviselő: Toldi Balázs polgármester), klasszikus ajánlatkérő, mint
megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.; lajstromszám: 00449; adószám:
44584162-2-24 , bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11733003-20091729), mint
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a következő feltételek szerint jött létre:
1.
A Megbízó megbízza a Megbízottat a saját költségvetése terhére vagy olyan
támogatással megvalósuló beszerzés esetén, amely nem tartalmaz a közbeszerzési
költségek elszámolására vonatkozó lehetőséget, az általa indítandó közbeszerzési
eljárásban az alábbi tevékenységek elvégzésére:
a)
a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítása
b)
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges, a megbízó közbeszerzési
szabályzatában és a jogszabályokban meghatározott szaktanácsadói feladatok
teljesítése és okiratok ellenjegyzése
c)
az eljárás során a bírálóbizottságba kijelölés esetén a közbeszerzési szakértelem
biztosítása
d)
a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban kezdeményezett jogorvoslati
eljárásokban az ajánlatkérő képviselete
e)
Az átadott felhasználó név és jelszó kizárólag a megbízás keretei között, annak
teljesítése érdekében történő felhasználása
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Felek megállapodnak, hogy az olyan beszerzések esetében, amikor az adott beszerzés
finanszírozása pályázati forrásból történik, és az tartalmazza a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos költségeket, a közbeszerzési eljárás teljeskörű
lefolytatására és a jogszabályban meghatározott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok elvégzésére és a közbeszerzési szakértelem biztosítására
külön megállapodást kötnek.
2.

A közbeszerzési eljárásokban a Megbízó feladatát képezi:

a)
A közbeszerzési eljárások megindításához szükséges döntések meghozatala és
a Kbt-ben meghatározott, az eljáráshoz szükséges dokumentumok átadása
b) Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények feladása
c)
A nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldése az ajánlattevőknek
d)
A közbeszerzési eljárások megindításának KBA-ba történő bejelentéssel
egyidejűleg a Megbízott meghatalmazottként való megjelölése. A Kbt. 43. § (1)
bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett közbeszerzési adatbázisban (KBA) történő közzétételek teljesítése
e)
A Megbízott feladatainak teljesítése érdekében a Közbeszerzési Értesítőben a
közlemények közzététele, valamint a KBA-ba való hozzáférés érdekében a Megbízó
felhasználói nevének és jelszavának a Megbízott részére történő átadása.
3.
A Megbízott kijelenti, hogy nem érdekelt gazdálkodó szervezet és vele
kapcsolatban nem állnak fenn az összeférhetetlenségi feltételek, és a megbízást
elfogadja. Az összeférhetetlenségre vonatkozóan minden egyes eljárás esetén a
Megbízott köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kbt-ben
meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
4.
A Megbízott a feladatait az ajánlatkérő szabályzatában foglaltak szerint
létrehozott bizottságokkal együttműködve, és a bizottságok által meghatározottak
szerint, a jogszabályoknak megfelelően végzi.
5.
Megbízottnak az ajánlatkérő részéről az eljárás során hozott döntéseivel
szemben – a Kbt és a Ptk. szabályai szerinti – felelőssége a Megbízott által adott
szakvéleménnyel kapcsolatban áll fenn. Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a
jogszabály által megkívánt felelősség-biztosítással (a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységekre vonatkozóan) rendelkezik.
6.
A Megbízottat a jelen szerződés alapján elvégzett feladat teljesítéséért a
közbeszerzési eljárás megindításakor megjelölt becsült érték bruttó 1 %-a összegű
megbízási díj illeti meg.
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7.
Felek megállapodnak, hogy a Megbízót terhelik a Közbeszerzési Értesítőben
közzétételre kerülő hirdetmények közzétételével járó költségek.
8.
A Megbízott a 6.) pontban rögzített megbízási díjat az írásbeli összegezés
ajánlattevők részére történő megküldését követő 10 napon belül a Megbízó által
kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult elszámolni és a számlát benyújtani.
9.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által benyújtott számla
összegét a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a Megbízott
bankszámlájára átutalja.
10.Szerződő felek e szerződés teljesítése során felmerült vita esetére hatáskörtől
függően kikötik a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
11.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és az ehhez
kapcsolódó, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Fentiekkel egyetértve felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt
cégszerűen aláírják.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ………..
………………………
Megbízó

………………………………….
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Megbízott

Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete …/2016. (IX.29.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a közbeszerzési szaktanácsadó részére
fizetendő díj forrásának 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére fizetendő díj költségvetési
forrását az adott közbeszerzési eljárás lefolytatásáról rendelkező testületi
döntésnél jelöli ki.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
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. év II. felében újabb - az
eddigi közbeszerzési tervben nem szereplő - eljárásokat szükséges elindítani, melyek
mezőgazdasági, valamint közvilágítási hálózat karbantartási szolgáltatások
megrendelésére vonatkoznak. Ezek miatt szükséges a közbeszerzési tervet
módosítani, továbbá szükséges a közbeszerzési eljárást lefolytatni, mert a beszerzés
becsült költsége meghaladja a 8 millió Ft-os értékhatárt. A közbeszerzési eljárás
lefolytatásához bíráló bizottságot kell létrehozni. A bizottság tagjainak személyére
tett javaslat a döntési javaslatban olvasható.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, az előző napirendi pontnál döntött
a testület a közbeszerzési szaktanácsadói szerződés megkötéséről ezért kérte, hogy a
2. és a 3. döntési javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadja el a képviselő-testület, hogy
a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízzák Dr. Varga Imre felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. Továbbá egy külön határozatban döntsenek
arról, hogy Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére
fizetendő bruttó 250.000,- Ft megbízási díj költségvetési forrásául a 2015. évi
maradványt jelölik ki.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések
meghozatalára. Elsőként a közbeszerzési terv 2. sz. módosításának jóváhagyásáról
szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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
421/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2016. évi
Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosítását az alábbiak szerint.
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.-2017.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
Nemzeti
113. § (1)
31.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

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

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
Nemzeti
113. § (1)
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

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

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
115. § (1) b)
19.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. szeptember - november
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4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körösvölgyi Konzorcium tagtelepülései részére
– 2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
30.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből
Gyomaendrőd része: 5.434.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési
rendeletben biztosítva
2016. I. negyedév
2016.04.15.-2016.12.31.

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.
5)
1.
2.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

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

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

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

Árubeszerzés
Építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
14.600.000.- Ft
BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Célgépek, gépjármű beszerzése

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
11.500.000.- Ft
BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Szolgáltatási megrendelés
Teljes körű orvosi ügyeleti ellátás
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
54.000.000.- Ft
OEP támogatás / Önkormányzati
hozzájárulás
2016. I. félév
2016-2018.

7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
9)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3. Eljárás rendje
4. Eljárás típusa
5. Beszerzés becsült értéke
6. Fedezet
7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Szolgáltatási megrendelés
Hulladékgazdálkodás
Uniós eljárás
Nyílt
450.000.000.- Ft
Koordináló szerv által fizetett díj
2016. II. félév
Szerződéskötéstől számított 5 év
Szolgáltatási megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Gyomaendrődön 2017.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
12.000.000.- Ft
BM közfoglalkoztatási program /
Költségvetési rendelet
2016. III. negyedév
2017.01.01.-2017.12.31.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7. Eljárás tervezett időpontja
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Szolgáltatási megrendelés
Közvilágítási hálózat karbantartása
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Gyomaendrődön 2017-2019.
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 115. § (1) bek.
5. Beszerzés becsült értéke
13.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendelet
7. Eljárás tervezett időpontja
2016. III. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2017.01.01.-2019.12.31.
A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 168/2016. (III.31.) GyeKt. számú határozatával, az 1. sz. módosítást a
350/2016. (VII.20.) GyeKt. számú határozatával, a 2. sz. módosítást ……./2016. (……….)
GyeKt. számú határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2016. ............................
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

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

Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a mezőgazdasági munkák tárgyú
közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának létrehozásáról szóló döntési javaslatot tette
fel szavazásra a jegyző nő által javasolt kiegészítéssel.
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
422/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. év második
felében induló, 2017. évi munkavégzésre vonatkozó „Mezőgazdasági munkák
Gyomaendrődön 2017.” tárgyban közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni. A
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
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Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a közvilágítási hálózat karbantartása tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatására bíráló bizottság létrehozásáról szóló döntési
javaslatot tette fel szavazásra a jegyző nő által javasolt kiegészítéssel.
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
423/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
közvilágítási hálózatának aktív elemeinek 3 éves karbantartására vonatkozóan
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a jegyző nő által a közbeszerzési szaktanácsadó
részére fizetendő megbízási díj költségvetési forrásának kijelöléséről szóló javaslatról
kérte a képviselő-testület 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
424/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Imre
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére fizetendő bruttó
250.000,- Ft megbízási díj költségvetési forrásául a 2015. évi maradványt jelöli
ki.
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Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása vált
szükségessé, mert megszűnt a könyvvizsgáló jogviszonya és ezt a tényt át kell vezetni
az alapító okiraton is.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata annyiban módosul, hogy a 10. pontban
rögzítésre kerül: a társaságnak 2016. június 1. napjától kezdődően nincs állandó
könyvvizsgálója.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okirata annyiban módosul, hogy a
16. pontban rögzítésre kerül: társaságnak 2015. február 24. napjától kezdődően nincs
állandó könyvvizsgálója.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a Gyomaszolg Ipari Park kft. alapító okiratának módosításáról 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
425/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaszolg Ipari Park
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiakban
módosítja:
„ALAPÍTÓI HATÁROZAT
a GYOMASZOLG IPARI PARK
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okiratának módosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari
Park Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló
testület a társaság alapító okiratát – …/2016.(IX.29.) Gye.Kt.sz. határozatával – az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 10. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
A társaságnak 2016. június 1. napjától kezdődően nincs állandó könyvvizsgálója.
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:”
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról 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
426/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Gyomaszolg Ipari Park
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
„A
GYOMASZOLG IPARI PARK
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
1./ Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
2./ A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
A társaság honlapja: www.gyomaendrod.com
A társaság e-mail elérhetősége: info@gyomaszolgiparipark.hu
3./ Az alapító neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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4./ A társaság főtevékenysége:
41.20 ’08
Lakó- és nem lakó épület építése
5./ A társaság határozatlan időre alakul, tevékenységének kezdete: 1991.december 30.
6./ A társaság törzstőkéje:
hatszázharmincezer forint.

139.630.000,-

Ft,

azaz

Százharminckilencmillió-

7./ Az alapító törzsbetétje:
- 93.366.060,- Ft, azaz Kilencvenhárommillió-háromszázhatvanhatezer-hatvan forint
pénzbeli betétből,
- 46.263.940,- Ft, azaz Negyvenhatmillió-kétszázhatvanháromezer-kilencszáznegyven
forint nem pénzbeli betétből áll, amely utóbbiból 42.261.444,- Ft ingatlan, és
4.002.496,- Ft tárgyi eszköz a jogutódi vagyonleltár- tervezetben a jegyzett tőke
részét képező vagyontárgyak jegyzékében meghatározottak szerint.
A rendelkezésre bocsátás módja és határideje:
Az alapító a pénzbeli betétből 23.366.060,-Ft pénzbeli betétet és a nem pénzbeli
betétjét már teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az alapító 2010.
május 15. napjáig 56.000.000,-Ft pénzbeli betétet, 2010. június 10. napjáig további
14.000.000,-Ft pénzbeli betétet bocsát a társaság rendelkezésére.
8./ A társaság ügyvezetője
Név: Dinya József lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 14. szám alatti lakos
2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadások köteles
megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és
határoznia a részére megadható felmentvény tárgyában.
9./ Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot.
A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégnév alá önállóan írja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak
megfelelően.
10./ A társaság könyvvizsgálója A társaságnak 2016. június 1. napjától
kezdődően nincs állandó könyvvizsgálója.
11./ Az alapító kijelenti, hogy az általa korábban Építő és Szolgáltató Üzemként
működtetett intézmény által végzett tevékenységért a társaság helytáll.
A volt Építő és Szolgáltató Üzem tevékenységének lezárásakor fennálló követelések
és kötelezettségek az önkormányzatot illetik.
Az önkormányzat felhatalmazza a társaságot a követelések behajtására és a
kötelezettségek teljesítésére.
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A különbözetként fennmaradó összeget a társaság köteles az önkormányzat
számlájára átutalni.
12./ A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és
erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és – ha az
alapító gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve
felügyelő bizottságának tagja.
A társaság és annak tagja (alapító) közötti szerződés érvényességéhez a szerződés
írásba foglalása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek
felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
Az alapító döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a felügyelő bizottság
elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8
napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni.
Ha a felügyelő bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a felügyelő
bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a felügyelő bizottság
véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés
tervezetét véleményezték, vagy erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az
azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az
alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a
Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság
székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz –
letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki számára
ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a
személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
13./A társaság felügyelő bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el.
A társaság Felügyelő Bizottsági tagja
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Kissné Bálint Éva (an.: Novák Ilona) 5502 Gyomaendrőd, Mikes Kelemen u. 28.
szám alatti lakos 2015. október 01. napjától 2019. november 15. napjáig,
Marsiné Giricz Erzsébet (an.: Hornok Regina) 5500 Gyomaendrőd, Kisfok u. 1. szám
alatti lakos 2014. november 15. napjától 2019. november 15. napjáig,
Szujó Zsolt (an.: Fülöp Katalin) 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1 szám alatti
lakos 2014. november 15. napjától 2019. november 15. napjáig,
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról az alapító a
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság
szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik,
ellentétes az alapító határozataival, a létesítő okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a
gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság erről az alapítót értesíti a szükséges
döntés meghozatala érdekében.
A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése
akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen van.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében erről az alapítót értesíteni köteles.
Az alapító a Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő, a társaság tulajdonát képező
ingatlanok eladásával kapcsolatos szerződések megkötését, a temetkezési díjak és a
lakásbérleti díjak meghatározására vonatkozó ügyvezető döntést a felügyelő
bizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő felügyelő bizottság). Felügyelő
bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a képviselő testület
legközelebbi ülésén beszámolni. Ha a felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés,
döntés jóváhagyását megtagadja, az ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni.
Ebben az esetben az alapító határozhat a döntés jóváhagyásától.
14./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen egységes szerkezetű, hatályosított alapító okirat elkészítését az alapító okirat
8. pontjában bekövetkezett változások indokolták, melyet vastagon, dőlt betűvel
szövegezett megjelölést tartalmaznak.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a Liget Fürdő Kft. alapító okiratának 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
427/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratát az alábbiakban módosítja:
„A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Szolgáltató Kft.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Szolgáltató Kft. alapítói jogait gyakorló testület a Kft. alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cgt.04-16000272/2. számú végzésében foglaltaknak megfelelően.
1./ Az alapító okirat 16. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
A társaságnak 2015. február 24. napjától kezdődően nincs állandó könyvvizsgálója.
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyezte:”
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratáról 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
„A
Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
1.)
A társaság cégneve:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2.)
Rövidített cégnév:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3.)
A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.)
A társaság székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.
5.)
A társaság határozatlan időre alakul.
6.)
A társaság tevékenysége:
Főtevékenység:
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A társaság egyéb tevékenységei:
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7.)
7.1.
7.2.

A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 3.200.000,- Ft.
Az alapító üzletrésze 3.200.000,- Ft.
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Az alapító 3.100.000,- Ft vagyoni hozzájárulást már korábban teljes egészében a
társaság rendelkezésére bocsátotta.
Az alapító további 100.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződés
aláírását követő 5 napon belül a társaság bankszámlájára történő befizetéssel
bocsátja a társaság rendelkezésére.
8.)
Az alapító tag kötelessége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására
(mint főszolgáltatásra) terjed ki.
Az alapító mellékszolgáltatási kötelezettséget nem vállal.
9.)
A nyereség felosztása, veszteségek fedezése, pótbefizetés:
A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetés teljesítéséről dönthet. Ez
a pótbefizetési kötelezettség nem haladhatja meg a törzsbetét 10 %-át.
A pótbefizetési kötelezettségről az alapító évente egy alkalommal határoz. A
pótbefizetést előíró határozat meghozatala esetén a befizetést a határozat
meghozatalától számított maximum 30 napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetési
kötelezettség teljesítése a társaság bankszámlájára történő befizetéssel történik.
A pótbefizetés összege a törzsbetétet nem növeli.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést vissza kell fizetni, a
visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
10.)

A törzstőke felemelése:
Amennyiben az alapító törzsbetétjét teljes egészében a társaság
rendelkezésére bocsátotta, az alapító a törzstőke felemeléséről rendelkezhet. A
felemelt törzstőkét - a társaság törzstőkén felüli vagyonából történő törzstőkeemelést kivéve – az új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával) kell fedezni.
Az új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni az
esetleges vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a
nyilatkozattevő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri
el. A törzsbetétek legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a
késedelem jogkövetkezményeire, nem pénzbeli betét (apport) értékére és a betétet
szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket az új törzsbetétekkel
kapcsolatban is alkalmazni kell.
Az alapító a törzstőke felemelését a törzstőkén felüli vagyonából is
elrendelheti.
11.) A törzstőke leszállítása:
A törzstőke leszállítására a Ptk. 3:202-3:206. §-ai alkalmazandóak.
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12.) A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és
erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba
foglalása és a Cégbíróságon történő letétbe helyezése szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek
felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
13.) Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság
elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8
napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni.
Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő
Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság
véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés
tervezetét véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az
azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az
alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a
Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság
székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a
Cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki
javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió
forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a
személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
14.) Az ügyvezető:
A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetője a 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra Gera Krisztián (an.: Petri Rozália) 5900 Orosháza, Gizella u. 12.
szám alatti lakos.
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A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási
címpéldánynak megfelelően.
Az ügyvezető díjazását az alapító állapítja meg és látja el az ügyvezetővel kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat is.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető köteles:
a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni (tagjegyzék),
az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni és az alapítónak az üzleti könyvekbe
és egyéb irataiba való betekintést biztosítani,
gondoskodni a társaság mérlegeinek és vagyonkimutatásainak elkészítéséről,
vezetéséről, folyamatos karbantartásáról,
az alapító ülésein meghatározott program alapján, illetve felhívásra
tájékoztatást adni,
az alapítói határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni,
a társasági törvény által előírt esetekben bekövetkezett változásokat a
Cégbíróságnál bejelenteni.
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felelős. Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a
határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását az alapítónak bejelentette.
Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogosultságában beállt minden változást
a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnál haladéktalanul
be kell jelenteni.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles
megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és
határoznia a részére megadható
felmentvény tárgyában.
15.) A társaság Felügyelő Bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését három fős Felügyelő Bizottság látja el.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2014. november 15. napjától 2019.
november 15. napjáig terjedő időtartamra:
Papp István (an: Oláh Margit) 5500 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal u. 43.
szám alatti,
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Márjalaki József (an: Gonda Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Egressy út 5. szám
alatti és
Poharelec László (an: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. szám
alatti lakosok
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől,
illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
Az alapító a társaság által üzemeltetett Liget Fürdő belépőjegy-árainak
meghatározására vonatkozó ügyvezetői döntést és a Liget Fürdő területén fekvő
egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések megkötését a Felügyelő Bizottság
előzetes jóváhagyásához köti (Ügydöntő Felügyelő Bizottság). A Felügyelő Bizottság
e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén beszámolni. Ha a Felügyelő Bizottság a jogügylet, szerződés jóváhagyását
megtagadja, az ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az
alapító határozhat a jogügylet jóváhagyásáról.
16.) A társaság könyvvizsgálója
A társaságnak 2015. február
könyvvizsgálója.
17.)

24.

napjától

kezdődően

nincs

állandó

Az alapító okirat módosítása:
Az alapító okirat módosításához az alapító határozata szükséges.

18.)

A társaság megszűnése:
A társaság megszűnésére a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra, illetve a
felszámolási eljárásra vonatkozó hatályos szabályok az irányadók.
A hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból először az esetleges
pótbefizetéseket kell visszafizetni, a többi részt az alapítónak kell visszafizetni.
19.)
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Polgári

Az alapító okirat nem tartalmaz a 2013. évi V. törvénnyel összhangban nem
álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (2) bek).
Gyomaendrőd, 2016. évi szeptember hó 29. napján
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A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozatával kapcsolatos módosításokat tartalmazza vastag,
dőlt betűvel szedve. Az ellenjegyzés a módosított részekre vonatkozik.
Ellenjegyezte:”
Határidő: azonnal
4.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.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak indokolják:
A rendelet júniusi módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések, az
intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, a pályázat útján
nyert támogatások, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott
pénzeszközök rendeletbe történő beépítése.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 128.143 E Ft-tal változott. Ennek
részletezését az előterjesztés tartalmazza.
A Pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta
a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van
szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2016. (X. 6.) 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:
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1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 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 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.722.364 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.722.364 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.026.588 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 54.803 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 167.557 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 473.416 ezer forint
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 2.178.688 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 657.534 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 129.015 ezer forint,
c) dologi kiadás 573.496 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 551.442 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176.973 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 39.423 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 510.688 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 70.689 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.374 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.625 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.
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Gyomaendrőd, 2016. szeptember
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. október hó 6. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Gyomaendrőd, 2016. október 6.
Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

1

Intézményi működési bevétel

98 973

104 131

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

617 183

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

5 068

4

Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

918 946

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 026 588

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

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 500

11

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

54 803

12

Finanszírozási bevétel‐működési célú

94 544

167 557

13

Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

417 940

473 416
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14

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

2 722 364

15

Személyi juttatás

601 989

657 534

16

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

129 015

17

Dologi kiadás

474 903

573 496

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

551 442

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

176 973

20

Működési céltartalék

91 632

39 423

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 805

22

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 178 688

23

Felújítás

25 250

70 689

24

Beruházás

177 452

181 374

25

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 625

26

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

510 688

27

Finanszírozási kiadások

0

32 988

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 722 364

2. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

79 592

82 208

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

459 650

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

4 818

5

Közhatalmi bevételek

381 000

381 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

918 946

1016

7

Működési bevétel összesen

1 740 131

1 846 622

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 000

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

26 802

36 603

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről

3 100

3 100

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 500

12

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

53 203

13

Finanszírozási bevétel‐működési célú

94 544

152 458

14

Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

417 940

468 001

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 294 517

2 520 284

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

264

264

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 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

2 333

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

350

350

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0
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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

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

46

Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Intézményi működési bevétel

600

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 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

4 100
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63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

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

4 100

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

4 100

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 000

9 442

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 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

9 692

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

88

Finanszírozási bevétel‐működési célú

0

30

89

Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

7 000

9 722

1019

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

7 767

7 767

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

157 383

157 383

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

104 131

554 105

617 183

4 818

5 068

110 Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

918 946

1 917 155

2 026 588

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

1 500

117 Felhalmozási bevételek összesen

41 902

54 803

118 Finanszírozási bevétel‐működési célú

94 544

167 557

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

112 Működési bevétel összesen

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

1020

119 Finanszírozási bevétel‐felhalmozási célú
120 Tárgyévi bevételek összesen

417 940

473 416

2 471 541

2 722 364

3. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

0

0

1

Intézményi működési bevételek

2

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

2 200

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

4 490

4 490

12

ÁFA bevétel‐befizetendő

13 341

13 341

13

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan‐Fürdő2103,
temető 383

2 486

2 486

14

ÁFA visszatérülés‐szennyvíz

0

2 500

15

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt
terményértékesítés

0

0

16

Temető üzemeltetésből származó bevétel

6 000

6 000

17

Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel

400

400

18

Saját bevétel összesen:

79 592

82 208

1021

19

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

20

Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

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

23

Hosszabb időtartamú közfogl.tám‐a 15.11.01‐jén induló 20 fő,
20 fő

3 645

3 645

24

Hosszabb időtartamú közfogl.tám‐a 15.12.31‐én induló 6 fő, 46
fő

24 967

24 967

25

Közcélú munkavégzők támogatása 2015‐ről áthúz.

25 391

25 391

26

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.‐ban
induló

247 827

247 827

27

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.‐ban induló

49 883

49 883

28

Közcélú munkavégzők támogatása 2016‐ban induló

0

62 028

29

Földalapú támogatás

10 000

10 000

30

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal
működéséhez

7 024

7 024

31

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal
működéséhez

5 083

5 083

32

Szúnyoggyérítésre átvett pe.

0

900

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

459 650

34

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
összesen

0

0

35

GYÜSZ‐TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

36

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés
megtérülése

1 175

1 175

37

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

38

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

39

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú
Egy.tám.megelől.visszatérülése

1 943

1 943

40

Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

4 818

4 818

41

Közhatalmi bevételek

0

0

1022

42

Iparűzési adó

255 000

255 000

43

Építményadó

32 000

32 000

44

Telekadó

0

0

45

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 000

46

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

47

Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

4 000

48

Talajterhelési díj‐környezetvédelmi alap

2 000

2 000

49

Gépjármű adó

30 000

30 000

50

Mezőőri járulék bevétele

8 000

8 000

51

Közhatalmi bevételek összesen

381 000

381 000

52

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

53

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

181 780

181 780

54

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

55

Közvilágítás támogatása

64 440

64 440

56

Köztemető fenntartás támogatása

100

100

57

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

58

Beszámítás összege

‐47 273

‐47 273

59

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 665

37 665

60

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 535

2 535

61

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 242

1 242

62

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

103 884

103 597

63

Óvodaműködtetési támogatás

15 600

15 493

64

A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó
támogatás

7 592

7 592

65

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

95 153

95 153

66

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 778

81 667

67

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

160 228

160 228

68

Szociális ágazati pótlék

0

31 996

1023

69

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

87 250

86 926

70

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása‐ Csárdaszállás

1 617

1 617

71

Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

9 208

72

Kulturális feladatok támogatása 1140*14081

15 903

17 504

73

Egyéb központi támogatás‐kompenzáció

0

10 179

74

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

877 999

918 946

75

Működési bevétel összesen

1 740 131

1 846 622

76

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

77

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

78

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

79

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

80

Koncesszióból származó bevételek

0

0

81

Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

82

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 000

83

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről

0

0

84

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

0

0

85

Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása

0

0

86

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz‐Belvíz
III.maradvány elszám.

0

9 801

87

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat

2 000

2 000

88

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.‐ban induló

24 802

24 802

89

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah‐n belülről összesen

26 802

36 603

90

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről

0

0

91

Lakáskölcsön visszafizetés

2 000

2 000

92

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

93

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 000

1 000

94

Egyéb kölcsön visszafizetés

0

0

95

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh‐n kívülről

3 100

3 100

1024

96

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

1 500

97

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

98

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0

1 500

99

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

53 203

4. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

0

0

94 544

152 458

1

Működési célú előző évi maradvány

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

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

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

94 544

167 557

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

417 940

468 001

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

16

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1025

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

417 940

473 416

19

Maradvány mindösszesen

512 484

640 973

5. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
A

megnevezés
1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

Személyi juttatás

3

Munkaadókat terhelő járulék

4

B

C

2016. eredeti
ei.

2016.III.mód.ei.
0

0

361 911

414 170

53 888

60 713

Dologi kiadás

332 125

394 294

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

551 442

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

172 401

7

Működési céltartalék

91 632

39 423

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 655

9

Működési kiadás összesen

1 556 965

1 683 098

10

Felújítás

25 250

70 689

11

Beruházás

177 252

170 634

12

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 625

13

Felhalmozási kiadás összesen

459 642

499 948

14

Finanszírozási kiadások

0

32 988

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 016 607

2 216 034

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

139 031

140 646

18

Munkaadókat terhelő járulék

39 972

40 409

19

Dologi kiadás

41 752

46 923

1026

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

232 700

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

236 450

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

8 656

9 081

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 270

2 369

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

20 775

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

200

680

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

200

680

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

19 380

21 455

46

Közművelődési‐Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Személyi juttatás

2 409

0

1027

48

Munkaadókat terhelő járulék

650

0

49

Dologi kiadás

1 245

0

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

9 523

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 553

2 555

64

Dologi kiadás

3 800

6 078

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

18 156

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

18 533

1028

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

9 374

12 090

78

Munkaadókat terhelő járulék

2 531

3 403

79

Dologi kiadás

11 058

21 006

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

36 499

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

318

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

318

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

22 963

36 817

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

71 151

72 024

93

Munkaadókat terhelő járulék

19 330

19 566

94

Dologi kiadás

76 669

95 870

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

187 460

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

0

5 615

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

0

5 615

1029

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

167 150

193 075

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

601 989

657 534

108

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

129 015

109

Dologi kiadás

474 903

573 496

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

551 442

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

176 973

112

Működési célú tartalék

91 632

39 423

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 805

114

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 178 688

115

Felújítás

25 250

70 689

116

Beruházás

177 452

181 374

117

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 625

118

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

510 688

119

Finanszírozási kiadások

0

32 988

120

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 722 364

6. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

Kormányzati
funkció
megnevezés

C

D

2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

0

0

2.

Személyi juttatás

0

0

3.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

1.

063080

1030

4.

Dologi kiadás

5 814

5 814

5.

Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7.

Működési célú tartalék

0

0

8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9.

Működési kiadás összesen

6 363

6 363

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

15.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16.

Működési célú tartalék

0

0

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18.

Működési kiadás összesen

0

9 500

Települési hulladék kezelése‐ nem veszélyes hulladék
kezelése

0

0

20.

Személyi juttatás

0

0

21.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22.

Dologi kiadás

11 876

15 442

23.

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

19 677

24.

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön
államháztartáson kívülre

14 632

14 632

25.

Működési célú tartalék

0

0

26.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27.

Működési kiadás összesen

40 597

49 751

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29.

Személyi juttatás

0

0

30.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

10.

19.

28.

052080

051040

045160

1031

31.

Dologi kiadás

31 795

51 313

32.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34.

Működési célú tartalék

0

0

35.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36.

Működési kiadás összesen

31 795

51 313

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, 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

42.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43.

Működési célú tartalék

0

0

44.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45.

Működési kiadás összesen

0

0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. ‐ Lakó és
nem 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

51.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52.

Működési célú tartalék

0

0

53.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54.

Működési kiadás összesen

13 341

13 341

Zöldterület kezelés‐parkgondozás

0

0

56.

Személyi juttatás

0

0

57.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

37.

46.

55.

106010

013350

066010

1032

58.

Dologi kiadás

8 002

8 202

59.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

19 000

19 000

61.

Működési célú tartalék

0

0

62.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63.

Működési kiadás összesen

27 002

27 202

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

69.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70.

Működési célú tartalék

0

0

71.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72.

Működési kiadás összesen

21 853

21 853

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti
képviselőválasztás

0

0

74.

Személyi juttatás

0

0

75.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76.

Dologi kiadás

0

0

77.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78.

Működési célú pénzeszközátadás 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

73.

82.

016010

016020

1033

85.

Dologi kiadás

0

0

86.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87.

Működési célú pénzeszközátadás 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

96.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97.

Működési célú tartalék

0

0

98.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99.

Működési kiadás összesen

0

0

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

778

105.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106.

Működési célú tartalék

0

0

107.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108.

Működési kiadás összesen

0

778

Közvilágítás

0

0

110.

Személyi juttatás

0

0

111.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112.

Dologi kiadás

33 594

34 003

91.

100.

109.

011220

018010

064010

1034

113.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

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

60 419

122.

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 630

123.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 840

20 211

124.

Működési célú tartalék

0

0

125.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126.

Működési kiadás összesen

74 290

82 260

Forgatási és befektetési célú 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

523 504

132.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133.

Működési célú tartalék

0

0

134.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135.

Működési kiadás összesen

486 546

523 504

0

0

11 123

11 303

118.

127.

136.

066020

900060

031030

Közterület rendjének fenntartása‐Mezőőri szolgálat

137.

Személyi juttatás

138.

Munkaadókat terhelő járulék

2 762

2 810

139.

Dologi kiadás

2 276

2 276

140.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

1035

141.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142.

Működési célú tartalék

0

0

143.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144.

Működési kiadás összesen

16 161

16 389

Közterület rendjének fenntartása‐Településőrök

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

150.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151.

Működési célú tartalék

0

0

152.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153.

Működési kiadás összesen

0

0

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység‐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

159.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 000

5 000

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

145.

154.

163.

031030

032020

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység‐ polgárvédelem

164.

Személyi juttatás

165.

Munkaadókat terhelő járulék

166.

Dologi kiadás

167.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

1036

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

177.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 000

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

902

185.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

690

690

187.

Működési célú tartalék

0

0

188.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189.

Működési kiadás összesen

690

1 592

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

195.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 188

30 188

196.

Működési célú tartalék

0

0

172.

181.

190.

047410

091140

092120

1037

197.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198.

Működési kiadás összesen

90 188

90 188

Általános Iskolai oktatás 5‐8 évfolyam‐ 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

204.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205.

Működési célú tartalék

0

0

206.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207.

Működési kiadás összesen

0

0

Általános Iskolai okt.1‐4 évfolyam‐ 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

213.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214.

Működési célú tartalék

0

0

215.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216.

Működési kiadás összesen

0

0

Alapfokú művészetoktatás 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

222.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223.

Működési célú tartalék

0

0

199.

208.

217.

092120

091220

091250

1038

224.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225.

Működési kiadás összesen

0

0

Gimnáziumi oktatás műk.‐Kner Imre 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

231.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232.

Működési célú tartalék

0

0

233.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234.

Működési kiadás összesen

0

0

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

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

240.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241.

Működési célú tartalék

0

0

242.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243.

Működési kiadás összesen

0

0

Egészségügyi alapellátás

0

0

245.

Személyi juttatás

0

0

246.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247.

Dologi kiadás

0

1 512

248.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250.

Működési célú tartalék

0

0

251.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

226.

235.

244.

092260

098022

072111

1039

252.

Összesen:

0

1 512

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254.

Személyi juttatás

0

0

255.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256.

Dologi kiadás

0

12 548

257.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 988

0

259.

Működési célú tartalék

0

0

260.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261.

Működési kiadás összesen

11 988

12 548

262.

Települési egészségügyi feladatok‐szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás

0

0

263.

Személyi juttatás

0

202

264.

Munkaadókat terhelő járulék

0

49

265.

Dologi kiadás

9 309

9 958

266.

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 802

1 802

267.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268.

Működési célú tartalék

0

0

269.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270.

Működési kiadás összesen

11 111

12 011

Időskorúak nappali ellátása

0

0

272.

Személyi juttatás

0

0

273.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274.

Dologi kiadás

0

902

275.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277.

Működési célú tartalék

0

0

278.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

253.

271.

072112

076062

102031

1040

279.

Működési kiadás összesen

0

902

Gyermekek napközbeni ellátása‐Bölcsődei 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

285.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286.

Működési célú tartalék

0

0

287.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288.

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289.

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm‐i
segély 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

294.

Működési célú pénzeszközátadás 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

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(telep. tám.‐lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299.

Személyi juttatás

0

0

300.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301.

Dologi kiadás

0

0

302.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304.

Működési célú tartalék

0

0

305.

Ellátottak pénzbeli juttatása

28 080

28 080

280.

298.

104030

104051

106020

1041

306.

28 080

28 080

Egyéb szociális pénzbeli ellátás ‐ Átmeneti segély
(önkormányzati 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

312.

Működési célú pénzeszközátadás 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

321.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322.

Működési célú tartalék

0

0

323.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 800

5 800

324.

Működési kiadás összesen

5 800

5 800

0

0

307.

316.

325.

Működési kiadás összesen

107060

107060

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.‐Temetési segély
segély temetési kiadásokra)

(önkorm‐i

326.

Személyi juttatás

0

0

327.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328.

Dologi kiadás

0

0

329.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331.

Működési célú tartalék

0

0

332.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

1042

333.

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

339.

Működési célú pénzeszközátadás 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

Egyéb szoc.természetbeni ellátás ‐ közgyógy

0

0

344.

Személyi juttatás

0

0

345.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346.

Dologi kiadás

0

0

347.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348.

Működési célú pénzeszközátadás 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

357.

Működési célú pénzeszközátadás 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

334.

343.

352.

Működési kiadás összesen
107060

107060

107060

1043

Lakáshoz jutást segtítő támogatások ‐ Fiatal házasok
lakáskölcsöne és elemi 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

366.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

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

375.

Működési célú pénzeszközátadás 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

384.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 647

385.

Működési célú tartalék

0

0

386.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387.

Működési kiadás összesen

0

8 647

361.

370.

379.

061030

107054

086020

1044

388.

041237

Közfoglalkoztatás‐menedzsment

0

0

10 772

10 772

2 866

2 866

13 774

13 774

389.

Személyi juttatás

390.

Munkaadókat terhelő járulék

391.

Dologi kiadás

392.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394.

Működési célú tartalék

0

0

395.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396.

Működési kiadás összesen

27 412

27 412

Hosszabb közf.‐egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.

0

0

398.

Személyi juttatás

0

53 888

399.

Munkaadókat terhelő járulék

0

7 276

400.

Dologi kiadás

0

864

401.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403.

Működési célú tartalék

0

0

404.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405.

Működési kiadás összesen

0

62 028

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás ‐ 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

411.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

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

397.

406.

415.

041233

041237

041237

1045

416.

Személyi juttatás

0

0

417.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418.

Dologi kiadás

0

0

419.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421.

Működési célú tartalék

0

0

422.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423.

Működési kiadás összesen

0

0

Rövid távú közmunka 2015‐ről áthúzódó(15.11.01‐
16.02.29,15.12.31‐16.06.29.)

0

0

37 135

35 124

424.

041233

425.

Személyi juttatás

426.

Munkaadókat terhelő járulék

5 014

4 466

427.

Dologi kiadás

2 156

2 156

428.

Működési célú támogatásértékű kiadás

943

3 502

429.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430.

Működési célú tartalék

0

0

431.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432.

Működési kiadás összesen

45 248

45 248

433.

Belvíz, mg, mg‐i út, közút, helyi s. közmunka 2015‐ről
áthúzódó

0

0

67 113

67 113

9 060

9 060

041237

434.

Személyi juttatás

435.

Munkaadókat terhelő járulék

436.

Dologi kiadás

0

0

437.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439.

Működési célú tartalék

0

0

440.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441.

Működési kiadás összesen

76 173

76 173

0

0

442.

041233
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek

1046

művelése ‐ dologi)
443.

Személyi juttatás

0

0

444.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445.

Dologi kiadás

0

0

446.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

448.

Működési célú tartalék

0

0

449.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450.

Működési kiadás összesen

0

0

Közfoglalkoztatás 2016‐ban induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg‐i földút, belvíz, hulladék és útőr)

0

0

218 349

218 349

451.

041237

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

456.

Működési célú pénzeszközátadás 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

465.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 000

6 000

466.

Működési célú tartalék

0

0

467.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468.

Működési kiadás összesen

6 000

6 000

460.

081030

1047

469.

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

474.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

36 367

36 367

475.

Működési célú tartalék

0

0

476.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477.

Működési kiadás összesen

46 257

46 257

Szabadidősport tevékenység támogatása

0

0

479.

Személyi juttatás

0

0

480.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

481.

Dologi kiadás

0

0

482.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483.

Működési célú pénzeszközátadás 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

492.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

7 840

493.

Működési célú tartalék

0

0

494.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495.

Működési kiadás összesen

0

7 840

0

0

478.

487.

496.

081061

081045

084031

086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.

1048

sportnap, Kihívás n.)
497.

Személyi juttatás

0

0

498.

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499.

Dologi kiadás

2 000

3 671

500.

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

206

502.

Működési célú tartalék

0

0

503.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504.

Működési kiadás összesen

2 000

3 877

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

510.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 200

4 200

511.

Működési célú tartalék

0

0

512.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513.

Működési kiadás összesen

8 928

8 928

514.

Egyéb máshová be nem sorolható 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

519.

Működési célú pénzeszközátadás 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

505.

013320

1049

524.

Személyi juttatás

361 911

414 170

525.

Munkaadókat terhelő járulék

53 888

60 713

526.

Dologi kiadás

332 125

394 294

527.

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

551 442

528.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

172 401

529.

Működési célú tartalék

0

0

530.

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

50 655

531.

Működési kiadás összesen

1 465 333

1 643 675

7. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

600

230

2

Kitüntetési alap

400

400

3

Civil alap

4 990

550

4

Sport alap

13 000

0

5

Idegenforgalmi alap

3 200

320

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20.
1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)

6 200

0

7

Rádió Sun részére pénzeszközátadás

240

0

8

GYÜSZ‐TE részére peszk.átad működés TDM

4 047

0

9

GYÜSZ‐TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

10

Talajterhelési díj

500

500

11

Kállai adomány

10 000

9 850

12

Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)

660

0

13

Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 625

0

1050

14

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

6 476

3 173

15

IKSZT működési plusz igény

4 600

0

16

Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék

10 000

10 000

17

Belső ellenőri feladatok

2 700

260

18

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

19

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg‐e

3 000

3 000

20

Nyomda Múzeum tám.

900

0

21

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 460

2 460

22

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)

1 521

681

23

Labor működésének támogatása

5 400

999

24

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás
megelőlegezés

1 371

0

25

2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére

0

500

26

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

1 242

0

27

Működési céltartalék összesen

91 632

39 423

8. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.III.mód.ei.

1

Felújítások

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

25 250

70 689

3

Járda felújítás

8 000

8 000

4

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

1 500

5

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

45 063

6

Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása

0

430

7

Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció

0

2 496

1051

8

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

0

9 450

9

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

3 400

10

Kner téri szökőkút felújítása

350

350

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

18

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

25 250

70 689

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

1 982

24

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

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

30

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

500

31

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

11 080

32

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

3 600

33

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

34

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

25 191

35

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

0

1052

36

Játszótér építése

5 000

5 840

37

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

5 000

38

Közbeszerzési díjak

500

500

39

Bánomkerti záportározó rendezése

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

43

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

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

48

Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése

935

1 870

49

Autóbusz pályaudvar tervezése

1 778

1 778

50

Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna
terv

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

55

Hang‐és fénytechnikai eszközök beszerzése
(Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)

1 080

1 080

56

Közmunka programok kis‐, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és
egyéb beruházás

24 802

24 802

57

Ipari park telekvásárlás

0

4 000

58

Területvásárlás

0

1 500

59

Műfüves pálya kialakítása

0

8 405

60

TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt ‐Óvoda
épület bővítése

0

1 207

61

Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek

0

1 905

1053

62

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal‐irodabútor, és
kisértékű te. beszerzés

850

3 750

63

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

200

680

64

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

318

65

Szent Antal Népház

0

377

66

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 615

67

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

177 452

181 374

68

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

69

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

70

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

12 268

15 119

71

Gyomaendrőd‐Nagyvárad vasútvonal terv.pály‐ra fejl.c.pe.átadás

4 137

4 137

72

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös‐szögben tagi
hozzájárulás

1 282

1 282

73

KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése

2 595

2 595

74

Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése

32

32

75

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő
átadása Társulás részére

2 222

2 222

76

TOP 4.2.1.Blaha u.2‐6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás
Társulásnak

0

286

77

Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása
Társulás részére

2 000

2 000

78

Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás

0

2 565

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 993

12 673

80

Első lakáshozjutók támogatása

0

1 500

81

TDM pályázat (GINOP‐1.3.4‐15) önkormányzati önerő (nyertes
pályázat esetén)

3 659

3 659

82

Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás

0

1 180

83

Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére

2 334

2 334

84

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

85

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása‐lakáshitel, elemi kárra

0

6500

86

Felhalmozási céltartalék

234 879

224 333

1054

87

Fürdő pályázat saját erő

10 000

8 820

88

Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés
pályázat önerő

0

5 645

89

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz‐Belvíz III.maradvány
elszám. 9801 E Ft

0

6 601

90

Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft
pályázat önerő

0

8 797

91

Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő

0

1 671

92

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő

0

0

93

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő összege

0

1 500

94

TOP és egyéb pályázati saját erő

224 879

191 299

95

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások
összesen

257 140

258 625

96

Finanszírozási kiadások

0

0

97

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

32 988

/ Farkas Zoltánné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
5.Napirendi pont
Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék 2015/2016-os nevelési évről
készített beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2004-ben
úgy határozott, hogy közhasznúsági szerződést köt három óvodával határozatlan
időtartamra az óvodai feladat ellátásra. A 2012/2013-as nevelési évben bekövetkezett
törvényi változások következtében a közhasznúsági szerződést köznevelési szerződés
váltotta fel.
Az óvodáknak minden évben beszámolót kell készíteni arról, hogyan teljesítették
kötelezettségüket. Ennek megfelelően a Selyem úti óvoda és bölcsőde a Vásártéri
óvoda és bölcsőde valamint a Tulipános óvoda és családi napközi elkészítette az éves
beszámolóját. Az óvodákban a tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a törvényi
elvárásoknak. Jó a kapcsoltuk a város többi intézményével, szülőkkel,
pedagógusokkal.
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Év közben sok színes rendezvénnyel segítik az óvoda és a családok együttműködését,
illetve aktívan részt vesznek a városi gyermekprogramok szervezésében.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolókat és javasolja azok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Az óvodák
vezetői kívánják-e kiegészíteni a beszámolót.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a beszámolók elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-vel kötött köznevelési
szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Szabó
Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési
évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Vásártéri óvoda és bölcsőde
beszámolójának elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. -vel
kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja
a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde
2015/2016-ös nevelési évben végzett tevékenységéről készített
szakmai beszámolóit.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester végezetül a Tulipános Óvoda és Családi Napközi
beszámolójának elfogadását kérte a képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött köznevelési
szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Giricz Ilonának, a
Tulipános Óvoda és Családi Napközi 2015/2016-os nevelési évben
végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megköszönte az óvodákban végzett színvonalas munkát.
6.Napirendi pont
Szivárvány Gyermekkert Óvoda felújítása
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, az óvoda fenntartója kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez melyben kifejtette, hogy az általa bérlet
önkormányzati tulajdonú épületben a bölcsődei rész külső nyílászáróinak cseréjét
szeretné megvalósítani és ehhez kéri az önkormányzat pénzbeli támogatását. A
kivitelezési díj becsült összege bruttó 1.665.776 Ft. Az intézmény 2016. január 28-án
690.155 Ft kiegészítő támogatást kapott Önkormányzatunktól, melyet a kivitelezésre
kíván fordítani. Kéri, hogy a fennmaradó 975.621 Ft összeget biztosítsa részére az
önkormányzat.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja a kért összeg biztosítását a
2015. évi szabad maradvány terhére.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Városfenntartó bizottság szintén tárgyalta a
kérelmet és javasolja annak támogatását.
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Kérdés hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Szivárvány Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Vásártéri
lakótelep 27/B/1.) 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Lakótelep 27/B/1,
2924 hrsz-ú ingatlan nyílászáró cserére vonatkozó kérelmét. A
beruházás kalkulált bruttó költsége 1.665.776 forint, melynek forrása
a Szivárvány Nonprofit Kft. által az Önkormányzat részére átadott
690.155 forint összegű felhalmozási célú támogatás, a fennmaradó
975.621 forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi szabad maradványa terhére
biztosítja.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
7.Napirendi pont
Állami támogatás megelőlegezés a Tulipános Nonprofit Kft. részére
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 Tulipános Óvodát üzemeltető
társaság vezetője a mellékelt levélben jelezte, hogy ez év elején, az állami támogatás
megigénylése során adminisztrációs hiba történt. Ennek következtében
szeptembertől decemberig terjedő időre havi 200 ezer forinttal kevesebb támogatást
kap az intézményt fenntartó társaság. A hiba csak az októberi igénylés leadása során
korrigálható, így decemberben jut a hiányzó összeghez a nonprofit kft.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a 600.000 Ft összegű
állami támogatás megelőlegezését a 2015. évi szabad maradvány terhére. Javasolja,
hogy a képviselő-testület a megelőlegezett állami támogatást visszatérítendő
támogatásként nyújtsa 2016. december 31-i visszafizetési határidővel.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az öregszőlői Tulipános Óvodát
működtető Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Működtető) kérelmének helyt ad, és megelőlegezi az adminisztrációs
hiba miatt hiányzó 600.000.- forint összegű óvoda működtetési állami
támogatást, melynek forrásául az önkormányzat 2015. évi szabad
maradványát jelöli ki.
A Működtető 2016. december 31-ig köteles visszafizetni az
önkormányzat
által
biztosított,
óvoda
működtetés
célú,visszatérítendő támogatást.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
Beszámoló a 2016. évi nyári napközi ellátásról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület májusi
ülésén döntött arról, hogy június 20. és augusztus 12. között nyári napközi ellátást
biztosít. A nyári napközi helyszíneként a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
kollégiuma került kijelölésre. A tábor koordinálási feladatainak ellátásával a Térségi
Szociális Gondozási Központot bízták meg.
A beszámolóban olvasható, hogy a programok zökkenőmentesen megvalósultak,
illetve, hogy egyre nagyobb az igény a szülők körében ennek a tevékenységnek az
ellátására. A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen állták.
Önkormányzati forrásból 75.133 Ft került felhasználásra.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Térségi Szociális Gondozási Központ Család- és
Gyermekjóléti Központ nyári napközis ellátással kapcsolatos
beszámolóját.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről
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, január 1-től megváltoztak a
szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a déli meleg
főétkezést ingyenesen kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
az iskolai szünidőben, munkanapokon. Továbbá a bölcsőde és az óvoda zárvatartási
idejében is. A nyári szünetre vonatkozóan 329 fő gyermek vonatkozásában került
kiküldésre a tájékoztató és a nyilatkozat, ekkor már lényegesen többen, 172-en
igényelték különböző időtartamokra az ingyenes ebédet. Az ebéd kiosztására a két
általános iskola tálalókonyhájában a Térségi Szociális Gondozási Központ 4. sz. Idősek
Klubjában és a Rózsahegyi Házban került sor.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Poharelec László képviselő elmondta, amellett hogy a beszámolót el kell fogadni,
azért a beszámolóban olvasható lemondások miatt visszafizetendő állami támogatás
összege önmagáért beszél. Jó lenne, ha az igénybevételre jogosultak jobban
kihasználnák ezt a lehetőséget, hogy ne kelljen, az önkormányzatnak pénzt
visszafizetni a gyerekek jól lakjanak, az étel pedig el legyen fogyasztva.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
435/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a
2016. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
10.Napirendi pont
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása
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 Toldi Balázs polgármester a
fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Térségi
Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel.
Az intézmény pályázatot kíván benyújtani a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázati program keretében.
Az igényelhető támogatás „A" kategóriában legalább 300.000,-Ft és legfeljebb
900.000,-Ft. A pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 90.000,-Ft önerő
biztosítását kérné a Térségi Szociális Gondozási Központ.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a kért önerő
biztosítását az intézmény részére az önkormányzat 2015. évi szabad maradványának
terhére.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
436/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete maximum
90.000,-Ft összeget biztosít Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
település Önkormányzati Társulása részére, a Térségi Szociális
Gondozási Központ által benyújtandó a KAB-KEF-16-A/B kódszámú
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pályázat önerejének biztosításához az önkormányzat 2015. évi szabad
maradványának terhére.
Határidő: azonnal
11.Napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázati
kiírás
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, meghirdetésre került a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulója a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2016. november 8.
A pályázatnak két típusa van. Az „A” típusú pályázatban azok a hallgatók vehetnek
részt, aki már egy felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
Ezen pályázat esetében a támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi
félévre vonatkozik, mely jelen esetben a 2016/2017-es tanév második féléve és a
2017/2018-as tanév első féléve.
A „B" típusú pályázatot a 2016/2017-es tanévben érettségiző tanulók nyújthatják be,
esetükben a támogatás 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre,
amennyiben a tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 félév alatt a
kritériumoknak. Itt a kezdő félév a 2017/2018-as tanév első féléve.
Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel részesülhetnek.
A minél szélesebb körű forrás kihasználtság érdekében indokolt, hogy a szociális
szempontok meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem 42.750,-Ft összeg helyett,
kerüljön megemelésre 57.000,-Ft-ra, így valószínűleg többen igénybe tudják venni ezt
az ösztöndíjat.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a döntési javaslatokat.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a pályázati kiíráshoz való csatlakozásról szóló döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
437/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a támogatási összeg meghatározásáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
438/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a
szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A
típusú pályázat" esetén a 2016/2017-es tanév II. félév és 2017/2018es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat" esetén a
2017/2018-as tanév I. félévétől összesen hat félévig.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők
száma 12 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
439/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
javasolja Toldi Balázs polgármesternek, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat előzetesen megállapított támogatási
összegének kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetének összeállításakor.
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a rászorultság feltételeinek meghatározásáról szóló
döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
440/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban
határozza meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatási –
szociális rászorultsági - feltételeit:















Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők
egy főre jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) .
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a
pályázó közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal,
amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család
által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése
érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális
helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó,
aki (az alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról
igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában
tartós beteg vagy fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.

Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester az 5. döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
441/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort
állít fel az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített
elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak szerint:
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
Elbírálási Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat
megkezdő , illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig
13 pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 125 % között
12 pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 126 % - 150 % között
11 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 % - 175 % között
10 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 176 % - 200 % között
9 pont
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez
kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus
betegségben szenved, súlyos fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több,
a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant
nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
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3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül
neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

5.000 Ft/fő/hó
0 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a pályázati kiírásokról szóló döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
442/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban
határozza meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójában az „A" típusú pályázat és a „B" típusú pályázat kiírását:
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban





a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
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a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó
lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend),alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
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osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017
őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:




a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
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A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó
közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső
értéke külön-külön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét,
ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles
nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a
pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és
környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):






árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról
igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában
tartós beteg vagy fogyatékos személy él
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akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez,
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás ,
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b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a
havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPERBursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
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d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016.
december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek
megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben
elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
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A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016.
december 12-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017.
január 20-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3)
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell
megállapítania.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2016/2017. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati
ösztöndíjrészeket
a
kifizetőhelyek
(felsőoktatási
intézmények)
szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a
pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
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Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami
költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a
felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő
átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik,
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi
ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6.
és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a
Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418).
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:




tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)
változása;
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személyes
változása.

adatainak

(név,

lakóhely,

elektronikus

levelezési

cím)

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb
június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPERBursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó
nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban











a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbáziskezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő)
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2.Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó
lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali
munkarend)
alapfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:




a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe,
és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

3.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

1077

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó
közeli hozzátartozója ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső
értéke külön-külön számítva a pályázó családjában meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét,
ide nem értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles
nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a
pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és
környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles):



árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról
igazolás),
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gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában
tartós beteg vagy fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel
csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez,
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
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Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési támogatás ,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPERBursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
1. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az
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2.

3.

4.

5.

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi
jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson,
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati
űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016.
december 8-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek
megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben
elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer
jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre,
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon
kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának
megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az
önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016.
december 12-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017.
január 20-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapítását követően 2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának
megküldésével köteles 2017. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2017/2018. tanévben melyik felsőoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2017-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
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Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a
támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú
ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2017/2018. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3)
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell
megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy
nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az
ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes
egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati
ösztöndíjrészeket
a
kifizetőhelyek
(felsőoktatási
intézmények)
szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a
pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3)
bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami
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költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a
felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a
tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez
történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik,
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi
ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész
független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6.
és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de
legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:





tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)
változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb
június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPERBursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó
nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidő: azonnal
12.Napirendi pont
8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – előszerződés kötése dr.
Magyar Hajnalka háziorvossal
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Magyar Hajnalka írásban
arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy át kívánja venni Dr. Varga Edit Brigitta
háziorvos praxis jogát és a 8. számú felnőtt háziorvosi körzetben 2017. január 1.
napjától háziorvosi alapellátási tevékenységet kíván folytatni.
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Az önkormányzatnak először előszerződést kell kötnie Dr. Magyar Hajnalkával illetve
döntést kell hozni arról, hogy a praxis engedély kiadása esetén az önkormányzat a
későbbiekben megköti a feladat-ellátási szerződést.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Toldi Balázs tájékoztatásul elmondta, a doktor nő jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen megjelenni, de a soron következő ülésen itt
lesz, és be fog mutatkozni.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként az előszerződés megkötéséről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
443/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a M-MED Egészségügyi
Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11., cégjegyzékszám:
04-09-013877, adószám: 25752041-1-04, képviselő, személyes közreműködő: dr.
Magyar Hajnalka háziorvos) a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi
államigazgatási szerv véleményének ismeretében az 8. számú háziorvosi praxis
működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri
Toldi Balázs polgármestert az előszerződés aláírására:
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., képviseli Toldi Balázs polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény,
Zrínyi sugárút 11., cégjegyzékszám: 04-09-013877, adószám: 25752041-1-04,
képviselő, személyes közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos) - a továbbiakban:
egészségügyi szolgáltató - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 8. számú felnőtt
háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási
szerződés megkötése.
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2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az Országos
Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő
naptól, 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban. Ptk.) 6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen
előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen
előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladatellátási szerződést kötni a Praxis háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben az
egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja.
Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez
csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2016.
december 31. napjáig a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a
feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés
megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a
Ptk. 6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt
feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2016. december 31. napjáig hatályos, de az
előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a
…./2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2016. ………………
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…………………………….
M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Dr. Magyar Hajnalka
háziorvos

………………………………..
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
444/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a 8. számú felnőtt
háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis
tekintetében a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási
kötelezettséggel történő végzésére M-MED Egészségügyi Szolgáltató
Kft.–vel (személyes közreműködő: Dr. Magyar Hajnalka háziorvos) az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1)
bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Rendezvénynaptár 2017
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 elmúlt évtizedek során
városunkban több olyan, ma már hagyományosnak számító közélettel, gazdasággal,
kultúrával, turizmussal, szórakoztatással stb. kapcsolatos rendezvényt alakítottak ki,
melyek nagy figyelmet érdemelnek a városlakók és a turisták körében is. Az elmúlt
évben az önkormányzat kísérletet tett arra, hogy megpróbálja ezeket a
rendezvényeket koordinálni. Annak érdekében, hogy a sok energiát és anyagiakat
felemésztő rendezvények ne konkuráljanak, hanem kiegészítsék egymást és szoros
együttműködés jöjjön létre a szereplők között, szükségessé vált, hogy ezek már az
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előkészítő szakaszban egyeztetésre kerüljenek, döntés szülessen a források
elosztásáról is. A képviselő-testület megbízta az Ügyrendi bizottságot azzal, hogy
koordinálja a rendezvények megszervezését, illetve készítse elő a 2017. évi
rendezvény naptárt.
Annak érdekében, hogy a sok energiát és anyagiakat felemésztő rendezvények ne
konkuráljanak, hanem kiegészítsék egymást és szoros együttműködés jöjjön létre a
szereplők között, szükségessé vált, hogy ezek már az előkészítő szakaszban
egyeztetésre kerüljenek, döntés szülessen a források elosztásáról is.
Ahogy 2016-ban, úgy 2017-re is szükségessé vált egy egyeztetett rendezvény naptár
elkészítése. 384/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatával a Képviselő-testület az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot bízta meg
az október 23-i ünnepi megemlékezés megszervezésének és a 2017. évi rendezvény
naptár elkészítésének koordinálásával. A naptár összeállításával kapcsolatban
megkeresték az állami és önkormányzati intézményeket, civil szervezeteket, a
turizmusban
és
a
szórakoztatásban
érdekelt
vállalkozásokat.
Az összeállítás során figyelembe vették a korábbi években kiemelten kezelt
rendezvényeket, illetve a Gyoma 300 éves emlékév tervezett programjait is. Ezek
alapján az előterjesztésben szereplő táblázat szerinti rendezvényeket javasolják
kiemelt rendezvényekké nyilvánítani.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi bizottsági is tárgyalta
az előterjesztést és javasolta kiemelt rendezvénnyé nyilvánítani még a VolksWagen
Bogár Találkozót és a Disznótoros és Böllérpálinka versenyt.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint el kellene már
különíteni, hogy mi az, ami városi rendezvény és mi az, ami nem városi rendezvény.
Véleménye szerint a városi rendezvény az, amit a város vagy valamely intézménye
szervez meg. De azt a rendezvény városi rendezvénynek nevezni, amiért egy civil
szervezet felelős, nem lenne túlságosan szerencsés. Ezért sem kerültek bele a táblázati
felsorolásba. Természetesen ettől függetlenül az alapokból ők is megkapják az
önkormányzattól a támogatást. Véleménye szerint ezeket el kell különíteni egymástól.
Farkas Zoltánné képviselő javasolta, hogy gondolják át ezeket a rendezvényeket és
tematizálják. Lehet, hogy a 2017 év kapcsán másként lesz ez a felsorolás, de célszerű
lenne átgondolni, hogy a nemzeti ünnepek, az intézmények, illetve az önkormányzat
és intézménye, illetve a pályázatokat átgondolni, hogy a civilek közül kit hívnak meg.
Átgondoltabb és tervezhetőbb legyen a civileknek is, hogy mire szeretnének pályázni.
Ha van rá lehetőség gondolják át és terjesszék elő újra.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, azért kérte, hogy
szeptemberben tartsák meg az egyezető fórumot, mert októberben határozták meg a
rendezvénynaptár elfogadásának időpontját. Egyetértett azzal, hogy rövid volt az idő
ahhoz, hogy most egy jól átgondolt döntést tudjanak hozni, ezért érdemes lenne
erről még egyszer beszélgetni.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök emlékezete szerint, amikor döntött a testület
a kiemelt rendezvényekről, akkor nem csak az idei évre vonatkozóan határozta meg,
hanem összességében, hogy melyek a kiemelt rendezvények. E miatt tette ezt a
javaslatot a bizottság. A VolksWagen Bogár Találkozó és a Disznótoros és
Böllérpálinka verseny is van olyan nagy rendezvénye Gyomaendrődnek, hogy
maradhatna a kiemelt rendezvények között.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, ő nem azt mondta, hogy ne
legyen kiemelt rendezvény, hanem ne nevezzék a város kiemelt rendezvényének.
Gyomaendrőd város kiemelt rendezvényének azokat nevezzék, amelyekért a
képviselő-testület illetve az önkormányzat valamelyik intézménye a felelős.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint első fordulós tárgyalásra megfelel ez az
előterjesztés, októberben vissza lehet térni az újra tárgyalásra.
Poharelec László képviselő egyetértett, véleménye szerint majd a lakosság eldönti,
hogy melyik a kiemelt rendezvény és melyik nem. Ahol sokan lesznek az kiemelt és
ahol nem annyian akkor az nem annyira kiemelt. Az érdeklődők számát kell
figyelembe venni. Ettől függetlenül a 2017 évi rendezvényeket már szervezni kellene.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismételten kérte, hogy a 2. fordulós
tárgyalásra válasszák ketté, a város által rendezett és a város által támogatott
rendezvényeket.
Toldi Balázs polgármester az elhangzott vélemények alapján a döntési javaslatot
annyiban javasolta módosítani, miszerint a képviselő-testület első fordulóban
megismerte a 2017. évi rendezvény naptárt, melynek második fordulós tárgyalására
az október havi ülésen kerül sor.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
445/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete első
fordulóban megismerte a 2017. évi rendezvénynaptárt, melynek
második fordulós tárgyalására az október havi képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
Határidő: azonnal
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14.Napirendi pont
Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (5. 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 előző testületi ülésen az a
döntés született, hogy újra megkérdezik az érintett lakosságot a Micsurin utca
közterület megnevezésével kapcsolatban. A lakosok által támogatható nevek közül a
válaszlapon már csak kettő került feltüntetésre - a Borostyán utca és a Tímár Máté
utca megnevezés. 99 Micsurin utcai nagykorú lakos került megkeresésre. A
visszaküldési határidő szeptember 15-e volt. A beérkezett 83 borítékban 83
szavazólap volt található, melyek közül 73 szavazat érkezett a Borostyán utcára, 7-en
szavaztak a Timár Máté utcára, és 3 volt az érvénytelen szavazat.
Az Ügyrendi bizottság egyetért a közterület névmódosítási javaslattal.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hozzáfűzte, általában minden település örül
annak, ha híres és ismert személyeket mondhat szülöttjének – gondol itt Timár Máté
íróra vagy dr. Tóth Elek nemesítőre – és megbecsüli ezeket a személyeket, utcát nevez
el róluk, mert büszke rájuk. Sajnos ez nálunk már nem az első eset, hogy nem így
történt. Ebben az esetben számára egy teljesen tájidegen növény nevét fogja kapni
egy utca. Ettől függetlenül elfogadja a lakosok kérését, de nem jó szívvel teszi, jobban
örült volna, ha híres szülötteink közül választottak volna.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
446/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés végrehajtására, a törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú,
Micsurin utca közterület megnevezését Borostyán utca megnevezésre
módosítja 2016. november 1. napjától.
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Határidő: azonnal
15.Napirendi pont
Gyomaendrőd TESZK 6. számú módosítás véleményezési szakasz lezárása
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 Településrendezési Eszközök 6. számú
módosításának előkészítésének véleményezési szakasza képviselő-testületi döntéssel
zárható le. A partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel nem érkezett, így a
véleményezési szakasz lezárható.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a véleményezési szakasz lezárásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
447/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a 214/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK
6.számú módosítás partnerségi egyeztetési és a véleményezési
szakaszának lezárásához az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó 6.
számú módosítás terveit. A tervezett módosítással kapcsolatban a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletben meghatározott véleményezésre biztosított
határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az
államigazgatási szervek részéről
érkezett tájékoztatást és
észrevételeket megismerte, tudomásul vette, azokat elfogadja.
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A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Településrendezési Eszközök 6. számú módosítására
vonatkozó véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidő: azonnal
16.Napirendi pont
Hulladékgazdálkodással 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 helyi rendeletünk legutóbbi módosítása a
közszolgáltató kilétére vonatkozott, az új rendelet ezen nem változtat.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelettervezetet második fordulós tárgyalásra a következő módosítás megfontolása
mellett: a havi 5 kW/óra villamosenergia-fogyasztást meghaladó számlával
rendelkező ingatlantulajdonosok mentességre vonatkozó kérelme esetén, helyszíni
szemle lefolytatását a lakatlanságának megállapítására. Továbbá fontolja meg a
testület a következő módosítást: 16.§ (2) bekezdés Gyomaendrőd város közigazgatási
területén belül az (1) bekezdésben foglaltak kivételével minden további üdülő
területre” vonatkozó „május 1-től szeptember 30-ig”időtartam megjelölés
szükségességét.
A döntési javaslatban szereplő rendelet-tervezetbe a bizottság javaslatai beépítésre
kerültek. A maga részéről a 22. § (2) bekezdése ab) pontjának második mondatát „Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmet maximum havi 30 kW/óra villamosenergiafogyasztás mennyiségig lehet figyelembe venni” - fölöslegesnek tartja, fölösleges a
maximalizálás. Módosító javaslatként javasolta ezt törölni a rendelet-tervezetből.
Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket elsőként szavazzanak a módosító indítványról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
448/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelettervezetből törli a 22. § (2) bekezdés ab) pontjának második
mondatát – „Az egyedi elbírálásra irányuló kérelmet maximum havi
30 kW/óra villamosenergia-fogyasztás mennyiségig lehet figyelembe
venni.”
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az I. fordulóban
tárgyalt rendelet-tervezetről a fentiekben elfogadott módosítás figyelembe vételével.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
449/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelettervezetet az alábbiak szerint.
Egyben felkéri a Jegyzőt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában valamint a 48. § (3) bekezdésben
foglalt véleményezési eljárás keretében, a véleményezői jogkörben eljáró szervektől
érkező válaszokat követően terjessze elő végleges jóváhagyásra a rendelet tervezetet,
a soron következő Testületi ülésre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/ 2016. (……)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei
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Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, melynek keretében a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, kezeléséről kötelező
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) E rendelet hatálya kiterjed
a) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belüli valamennyi ingatlanhasználóra,
b) az 1. melléklet szerinti közszolgáltatóra,
c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgyűjtésre, szállításra, kezelésre,
d) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belül a 2. mellékletben foglalt
közszolgáltatási területekre.
2. § Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása,
az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtása
érdekében együttműködik az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott koordináló szervezettel (a továbbiakban Koordináló szerv) valamint a
közszolgáltatóval.
2.

Közszolgáltatási szerződés

3. § (1) A hulladékról szóló törvényben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a közszolgáltatást a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben
meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a
hulladékról szóló törvényben elrendelt megfelelőségi véleménnyel rendelkező, az 1.
mellékletben szereplő gazdasági szereplő végzi az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján, mint közszolgáltató.
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybe vett
alvállalkozóját az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatási tevékenység pontos meghatározását;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten
gyűjtött részére vonatkozó meghatározását;
c) a közszolgáltatás időbeli, területi hatályát;
d) a közszolgáltatás minőségi ismérveit;
e) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket;
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit a Koordináló szervvel való
együttműködés rögzítésével;
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g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását,
valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételeit a Koordináló szerv
közreműködésének rögzítésével;
h) a Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló
tevékenységek és azok elszámolási szabályait;
i) a Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének,
költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító
előírásokat;
j) az Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevételét;
k) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket;
l) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket;
m) a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
3.

A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A közszolgáltató a keletkezett települési hulladékot e rendeletben foglaltak
szerint köteles rendszeresen elszállítani és annak kezeléséről, továbbá
ártalmatlanításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék
kezelése, illetve ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.; 3741/13 hrsz.)
telephelyén történik.
5. § Amennyiben a települési hulladék gyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok
miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles az
önkormányzat felé jelenteni, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály
elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
6. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsákok és
edények tartalmát az elszállítást megelőzően ellenőrizheti.
(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a mind a
települési vegyes, mind az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott
gyűjtőedényben kerül elhelyezésre;
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanító;
c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül
elhelyezésre;
d) az elkülönítetten gyűjtésre szolgáló zsákban vagy edényben nem elkülönítetten
gyűjtendő hulladék került elhelyezésre.
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4.

Az ingatlantulajdonosokra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejöhet
a) a közszolgáltatás első igénybevételével;
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 3. melléklet szerinti
felajánlást biztosítja;
c) az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között létrejövő, a kötelező
közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésével a 4. mellékletben
foglalt tartalommal.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény
fajtáját, űrtartalmát és darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
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;
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
8. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles
a) a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt
időpontban a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni legkésőbb 6:00 óráig;
b) úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja;
c) törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére;
d) az elkülöníthető települési hulladékot elkülönítve gyűjteni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpont után kihelyezett gyűjtőedény
ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a közszolgáltatónak nem róható
fel.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és
a) a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott és megjelölt zsákban vagy edényben elkülönítetten gyűjtött
hulladékot a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére átadja;
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b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak
kezeléséről a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik, így
e hulladékot a közszolgáltató részére is átadhatja.
5.

Személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a
továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét,
b) a születési helyét és idejét,
c) az anyja nevét,
d) a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét kezelheti.
(2) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás
mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok
nyilvántartása.
(3) A (2) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás
tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.
(4) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra
jogosultak ismerhessék meg.
(5) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.
(6) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt
kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell
semmisíteni.
6.

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje

10.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó – a 2. mellékletben szereplő zsákos
gyűjtésű területek kivételével – a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez
mért űrmértékű
a) kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 60 literes,
b) 80 literes,
c) 120 literes,
d) 240 literes,
e) 660 literes,
f) 1100 literes
fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.
(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék
gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó
igényeihez mért űrmértékű
a) 80 literes,
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b) 120 literes,
c) 240 literes,
d) 660 literes,
e) 1100 literes,
f) 5000 literes
fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.
(3) A közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos saját
maga biztosítja, vagy a közszolgáltatót külön kérelmére, térítés ellenében a kérelem
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja.
(4) A 2. mellékletben jelzett zsákos gyűjtésű területeken a települési vegyes
hulladékra vonatkozóan a közszolgáltató heti rendszerességgel, az általa megadott
ürítési napon zsákos hulladékgyűjtést végez.
(5) A (3) bekezdés szerinti gyűjtés alkalmával a zsákokat kizárólag a közszolgáltató
által megadott ürítési napon szabad a közterületen elhelyezni.
(6) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott gyűjtőedény ártalmatlanítása külön
megállapodás alapján történik.
11.§ A természetes személy ingatlanhasználó részére – a 2. mellékletben szereplő
zsákos gyűjtésű területek kivételével – az elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag,
fém) gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató
azonosító jelével ellátott sárga színű zsák szolgál.
12. §(1) A természetes személy ingatlanhasználó részére – a 2. mellékletben szereplő
zsákos gyűjtésű területek kivételével – az elkülönített gyűjtött biológiailag lebomló
(zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a
közszolgáltató által rendelkezésekre bocsájtott, az ingatlanhasználó igényeihez mért
űrmértékű
a) 120 literes,
b) 240 literes,
c) 1100 literes
műanyag gyűjtőedény (a továbbiakban bio gyűjtőedény) szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bio gyűjtőedényt az ingatlanhasználó átveszi és a
birtokbavételt aláírásával igazolja, a kárfelelősség egyidejű vállalásával.
(3) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett bio
gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról,
fertőtlenítéséről, valamint az edényzet környezetének tisztán tartásáról.
(4) A bio gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy
megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai
szerint felel. A jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az ingatlanhasználó
– amennyiben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó eltérően nem egyeznek meg –
köteles a bio hulladék edényt a közszolgáltató részére visszaszolgáltatni.
(5) A természetes személy ingatlanhasználó a 2. mellékletben szereplő valamennyi
területen a biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató által
rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott biológiailag
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lebomló zsákot is igénybe vehet. A biológiailag lebomló (zöld) hulladék mennyisége
gyűjtési naponként nem haladhatja meg a közszolgáltató által rendelkezésre
bocsájtott zsák űrtartalmát.
13. § A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött
hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe szállíthatja és ott a
jogosultnak átadhatja, feltéve, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
egyébként a koordináló szerv részére megfizette, korábbi hulladékgazdálkodással
kapcsolatos tartozása nincsen, továbbá a hulladékot hulladékgyűjtő szigeteken
található gyűjtőedényben elhelyezheti.
14. § Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött
hulladék gyűjtésére szolgáló edényekben és zsákokban nem elhelyezhető egyéb
települési szilárd hulladékokat a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon
köteles elhelyezni.
15.§ (1) A közszolgáltató – az általa meghatározott gyűjtési napokon – a 2. melléklet I.
pontja szerinti területeken
a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente két alkalommal;
b) a biológiailag lebomló (zöld) hulladék részét képező díszüket vesztett
karácsonyfákat januárban két alkalommal fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól;
c) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém, üveg, biológiailag lebomló)
hulladékot a lakótelepen kihelyezett gyűjtőszigeteken, kéthetenkénti ürítési ütemben
fogadja az ingatlanhasználótól.
(2) A közszolgáltató – az általa meghatározott gyűjtési napokon – a 2. melléklet II. és
III. pontja szerinti területeken
a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente egy alkalommal;
b) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém) hulladékot tartalmazó edényeket
ill. kötegeket havonta két alkalommal;
c) a biológiailag lebomló (zöld) hulladékot tartalmazó edényeket, ill. kötegeket évi
tizenhárom alkalommal, januárban, a díszüket vesztett karácsonyfák elszállítására
tekintettel kétszer, ezen kívül havonta egyszer fogadja gyűjtésre az
ingatlanhasználótól;
d) az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot az 5. mellékletben található címeken
kihelyezett gyűjtőszigeteken, kéthetenkénti ürítési ütemben fogadja az
ingatlanhasználótól.
7.

Az üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos rendelkezések

16.§ (1) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül, a 2. melléklet III. pontja
szerinti belterületi üdülő ingatlanok esetében
a) amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant életvitelszerűen használja, az ingatlan
a polgárok lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként van megjelölve,
úgy a közszolgáltatás a 15. § (2) bekezdése alapján történik.
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b) amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant időlegesen használja, az ingatlan a
polgárok lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként nincs megjelölve
ba) a közszolgáltatásra 6 hónapra szerződést köt, melynek feltételeit időszakosak, a
jelölt időszakban a közszolgáltatás a 15. § (2) bekezdése alapján történik, vagy
bb) a (2) bekezdésben foglalt feltételek szerint veszi igénybe a közszolgáltatást.
(2) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül a külterületi üdülő területeken a
közszolgáltató
a) a háztartási vegyes hulladék gyűjtésére térítés ellenében – a térítés tartalmazza a
kezelés és ártalmatlanítás költségeit – egyedi jelzéssel ellátott zsákot biztosít az üdülő
ingatlanhasználó részére, mely hulladékkal telt zsákokat az ingatlanhasználó köteles
beszállítani a hulladékgyűjtő udvarba;
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (műanyag, papír, üveg) az 5. mellékletben
található címeken kihelyezett gyűjtőszigeteken fogadja az üdülő ingatlanhasználótól.

8.

Lomtalanítás

17.§ (1) A közszolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében, évente két
alkalommal, az ingatlanhasználóval történő előzetes egyeztetés alapján
meghatározott konkrét naptári napon gondoskodik az ingatlanhasználó
közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról.
(2) A házhoz menő lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a háztartásban
képződött lomhulladékot szállítja el. A lomhulladékot az ingatlanhasználó a
közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelő időpontban adja át
elszállítás céljából.
(3) Az elszállítandó lomhulladékot az elszállításig ingatlanon belül kell tárolni, az
elszállításkor pedig úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a zöldterületeket, a növényzetet ne károsítsa, továbbá a rakodás
biztonságosan, balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen.
18.§ A lomtalanítás keretében építési-bontási, veszélyes, vegyes, valamint biológiailag
lebomló hulladék nem helyezhető ki.
19. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a
közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban is elhelyezheti.
9.

Közszolgáltatási díj megfizetése, kedvezmények és mentességek

20.§ (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított
közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag
kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.
(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
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A kifogásra, annak kézhezvételéről számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv
válaszát megküldi.
(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat külön
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás alapján állítja ki.
(4) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással 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.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
(5) A Koordináló szerv a külön jogszabályban meghatározottak 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 külön
jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló
szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött
ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja adatszolgáltatását
legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
(7) A (6) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő
adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
(8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki
nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
(9) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha közszolgáltató az
ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatást felajánlotta és a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.
(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más
rendkívüli és elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató a mulasztását 24 órán
belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul pótolta, e rendelet 5.
paragrafusában meghatározott jelentési kötelezettsége mellett.
21.§ (1) A közszolgáltatás díja 50%-al csökkenthető
a) annak az egyedül élő természetes személy ingatlanhasználónak, akinek a havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét;
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b) szociális rászorultságtól és életkortól függetlenül a hadigondozott természetes
személy ingatlanhasználónak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény különbségét az Önkormányzat a
Koordináló szerv részére megtéríti.
22.§ (1) Mentesülnek a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a
lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára
szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy
tartózkodási helyként vagy a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként,
telephelyként nincs megjelölve és
aa) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra mennyiséget, vagy
ab) a havi 5 kW/óra villamosenergia mennyiséget meghaladó fogyasztással
rendelkező ingatlantulajdonos mentességre vonatkozó kérelme esetén, egyedi
elbírálás keretében helyszíni szemle lefolytatását kérelmezheti az ingatlan lakatlan
voltának megállapítására.
(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az
önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a) jövedelem igazolást,
b) áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,
c) nyugdíjszelvényt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.
10.

Záró rendelkezések

23. §(1) Ez a rendelet ……………… lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet
hatályba lépése nem érinti.
1. melléklet a …../2016. (………...) önkormányzati rendelethez
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1.2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
1.3. KÜJ azonosító: 103 203 115
1.4. KTJ-azonosító: 101 265 543
1.5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
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1.6. Adószám: 24290054-2-03,
1.7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039
1.8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott
minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont
alvállalkozó adatai:
2.1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
2.2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
2.3. KÜJ azonosító: 101 959 814
2.4. KTJ-azonosító: 101 705 153
2.5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
2.6. Adószám: 13794602-2-04,
2.7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
2.8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat
száma: OKTF-KP/13378-8/2015.
2. melléklet a …../2016. (………...) önkormányzati rendelethez
Gyűjtési körzetek
(Települési vegyes hulladékra vonatkozóan)
A.
Sorszám

B.
Közszolgáltatással ellátott terület

C.
Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)
I. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente két alkalommal végez
szállítást:
1.
Október 6. lakótelep
kukás
2.
Vásártéri lakótelep
kukás
3.
Ifjúsági ltp.
kukás
4.
Fő út 173-179. Társasház
kukás
II. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente egy alkalommal végez
szállítást:
1.
Áchim András utca
kukás
2.
Ady Endre utca
kukás
3.
Akác utca
kukás
4.
Alkotmány utca
kukás
5.
Álmos utca
kukás
6.
Apponyi utca
kukás
7.
Arany János utca
kukás
8.
Árpád utca
kukás
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Attila utca
Géza fejedelem utca
Babits Mihály utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út.
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Damjanich János tér
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Fő út (kivéve Fő út 173-179. társasház)
Dr. Pikó Béla utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ipartelep utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
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kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Körgát utca
Körös utca
Körös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Szent István utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János tér
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Kállai Ferenc utca
Luther utca
Kovács Imre utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Sugár út
Szabadság utca
Szabadság tér v
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Tamási Áron utca
Kálmán Farkas utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Vadász utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Dávidházi Sámuel utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Csejti utca
Varjasi utca
Simai utca
Vasútsor utca
Ugari út
Diófa utca
Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kör utca
Páskumi út
Polyákhalmi út
Szőlőskert utca
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Kondorosi út
Tóth Árpád utca
Tanya II.
Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
Zsákos

III. Belterületi üdülő területek
-

Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig
3. melléklet a /2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás
nyújtásának feltételeiről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 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,
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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(z)
............................. (közszolgáltató megnevezése), 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:
.......................................................................................;
Társasház esetén lakások száma: ............................................................;
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 Közszolgáltató heti ........ alkalommal települési vegyes
hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……
alkalommal, ……………....... 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, negyedévente kiállított számla ellenében történik.
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8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési
rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az
önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el.
9.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):
- Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató
tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
- Műanyag,
- Papír,
- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.
- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön
tájékoztató szerinti feltételek alapján).
Kelt:
..........................................................
Közszolgáltató
×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................
4. melléklet a

/2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről
Közszolgáltató megnevezése: ..........................................................
Székhely: ..........................................................
Adószám: ..........................................................
Képviseli: ..........................................................
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.
1. 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.
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2. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik,
és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást
heti ............ alkalommal.
2.1. A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................
2.2. A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................
2.3. A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ..................................................................
2.4. Társasház esetén lakások száma: ....................................................................
2.5. A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
2.6. A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú
........ űrtartalmú gyűjtőedényét.
2.7. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos
gyűjtőedénnyel.
2.8. A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú
szabványos gyűjtőedényt ......... Ft áron.
2.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza továbbá az alábbi
szolgáltatásokat (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):
Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató
tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
- Műanyag,
- Papír,
- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése,
- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele.
3. 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.
4. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek
megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente kiállított
számla ellenében teljesíti.
5. 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.
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A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés
díjban határozza meg.
6. Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a
közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
7. Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a
szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint a
települési 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.
8. 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.
9. 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 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:
.................................................
Közszolgáltató
.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő
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5. melléklet a

/2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 13794602-2-4
cégjegyzékszám: 04-09-007188
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el:
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
nagydarabos ( háztartási berendezés,
fáradt olaj
lomok)
fém hulladék (alumínium italos dobozok,
festék, oldószer
vashulladék)
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, növényvédő szerek, festékek maradékai és
síküveg stb.)
göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton,
lejárt szavatosságú gyógyszerek
újság)
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack,
fénycső, izzó
nejlon zacskó)
italos karton dobozok (tetra pack
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép,
csomagolás: üdítős, tejes doboz)
hűtő, telefon)
gumiabroncs - max. 1 garnitúra
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű,
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
kerti nyesedék, lomb) - max. 1 m3
lakossági építési törmelék - max. 1 m3
akkumulátor
étolaj, zsír
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás,
veszélyes hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladék (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékok (pl.: pala, kátránnyal
szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra
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6. melléklet a /2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület
2. Endrődi u. és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület
3. Kilián tér - Játszótér mellett
4. Ifjúsági Ltp – Fő út sarok
5. Ifjúsági ltp. – Martos Flóra u. – garázssor melletti terület
6. Selyem út / Okt. 6 ltp. – Volt ABC előtti terület
7. Selyem út / Okt. 6. ltp. – Áruház mögötti terület
8. Fő út és Madách Imre u. sarka
9. Vásártéri ltp. / Pásztor János tér (volt benzinkút területe)
10. Vásártéri ltp. - játszótéri dombbal szembeni parkoló mellett
11. Petőfi u. – Bajcsy Zs. út sarka
12. Kossuth L. út és Pásztor J. u. sarka - Ltp. előtti parkoló
13. Bajcsy Zs. út és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület
14. Mirhóháti utca – Hősök út sarka
15. Csokonai V. M. u. és Kölcsey F. u. sarka
16. Vidovszky B. utca - Buszforduló melletti terület
17. Endrődi piactér
18. Hősök útja - Esze Tamás u. sarok
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17.Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési
elképzeléseiről
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, jó néhány alkalommal tárgyalta
már a testület a fürdő fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. Jelen
előterjesztésben két alternatíva került ismertetésre. Az egyik egy csúszdapark
megvalósítása, mely nettó 123.500.000 Ft lenne, illetve egy spray park kialakítása,
amely bekerülési költség nettó 30.860.484 Ft.
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság
azzal a kiegészítéssel javasolta az előterjesztés elfogadását, hogy a 2017-évi
költségvetési koncepció tervezésekor a csúszdapark fejlesztéshez szükséges
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123.500.000 Ft kerüljön figyelembevételre. A Pénzügyi bizottság nem javasolta a
spray park kialakítását.
Poharelec László képviselő a csúszdapark megvalósításával a Kft. Felügyelő
Bizottsága is foglalkozott és javasolja annak megépítését, a fürdő és a város fejlődése
szempontjából. A fürdőre már 10 éve, hogy nem igazán költött a város, ezért már
ideje lenne egy komolyabb beruházás megvalósításának. Kérte, hogy a
megvalósításhoz szükséges pénzösszeg ne csak a költségvetési koncepcióba kerüljön
bele, hanem az elfogadott költségvetési rendelet is tartalmazza majd.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megjegyezte, voltak olyan pályázati
lehetőségek, melyeket más városok kihasználtak és így a fürdő fejlesztésre nem
kifejezetten saját forrást kellett, hogy használjanak. Egészen más az, hogy önerőt kell
erre fordítani, miközben számos helyen kell még az önkormányzatnak sok-sok
feladatot ellátnia. Nyilván attól is vonzó egy fürdő, ha ott a személyzet oda figyel, a
vezető mindig jelen van, rend és tisztaság van és kedves a személyzet. Ezek is fontos
szempontok, sok múlik rajta.
Toldi Balázs polgármester egyetértett azzal, hogy vannak fontossági sorrendek a
város életén belül. A Települési Operatív Program keretében 17 pályázat került
benyújtásra. Reméljük, hogy a költségvetés összeállításánál már tudni fogjuk, hogy
mely pályázatokon sikerült nyernünk, melyek azok a város életét érintő fejlesztési
elképzelések, melyek teljesülnek, melyek nem, és melyeket ítélünk meg
létfontosságúaknak és melyeket nem. Ezek figyelembe vételével tudjuk majd tervezni
a város 2017 évi költségvetését.
Poharelec László képviselő reagálva Ágostonné Farkas Mária hozzászólására
hangsúlyozta, annak idején valóban voltak pályázati lehetőségek a fürdő fejlesztésre,
de az akkori önkormányzat a város infrastruktúrájának fejlesztését helyezte előtérbe.
Mára sajnos a fürdő fejlesztésre elfogytak a pályázatok. Vannak olyan fürdővel
rendelkező települések, ahol másként gondolkodtak, pályázatból fejlesztették a
fürdőt, de az infrastruktúrájuk jóval elmarad a mienktől.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról a bizottságok által javasolt kiegészítéssel, miszerint
a 2017-évi költségvetési koncepció tervezésekor a csúszdapark fejlesztéshez
szükséges 123.500.000 Ft kerüljön figyelembevételre.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
450/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által bemutatott fejlesztési
elképzeléseket megismerte.
A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi. A 2017-évi költségvetési koncepció összeállításánál
kerüljön beépítésre a csúszdapark fejlesztéshez szükséges
123.500.000 Ft.
Határidő: azonnal
18.Napirendi pont
Kossuth úti forgalmi rend változás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az elmúlt időszakban egyre több képviselő és
lakos is jelezte, hogy problémát jelent a Kossuth Lajos út közlekedési helyzete.
Problémás pontként jelentkezik az út Hősök útja és a Dr. Pikó Béla utca közötti
szakasza, mivel a számos ott parkoló autó miatt a kétirányú forgalom nagymértékben
korlátozva van és ez balesetveszélyes szituációkat okoz. A probléma megoldására
több erőfeszítés is történt, azonban ezek sajnos nem értek el érdemi eredményt.
Újbóli megoldást jelenthet az említett szakaszon a megállás teljes tiltása, egy
„Megállni tilos” tábla kihelyezésével a Kossuth út és Hősök útja kereszteződésében.
A tábla kihelyezésének költsége bruttó 20.500 Ft, lenne, mely az utak fenntartására
szolgáló költségvetési szakfeladatból finanszírozható, tehát külön forráskijelölésre
nincs szükség.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
451/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kossuth út Hősök útja és a Dr. Pikó Béla utca közötti szakaszán a
gépjárművek megállását korlátozza úgy, hogy a Kossuth Lajos út és a
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Hősök útja kereszteződésében, a páratlan házszámozású oldalon 1 db
„Megállni tilos„ jelzőtáblát helyeztet ki.
Határidő: azonnal
19.Napirendi pont
XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
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 mellékletében
olvashatjuk a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetőjének beszámolóját a
2016. augusztus 13-án megrendezett XVIII. Nemzetközi Halfőző Versenyre
vonatkozóan.
A pénzügyi adatokat tartalmazó táblázat az intézményvezető kimutatása, az még nem
került egyeztetésre a pénzügyi osztályon lekönyvelt adatokkal, illetve az eddig
beérkezett számlákkal.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót és javasolják annak
elfogadását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök emlékeztette a képviselő-testületet arra a
döntésre, mely azt írja elő, hogy ilyen rendezvények előtt 2 hónappal egy
költségtervet kell benyújtania a rendezőnek. Szeretné, ha a következő időszakban e
szerint a döntés szerint járnának el, mert a halfőző verseny esetében ez nem történt
meg. Jó lenne továbbá, ha legalább a rendezvény után két hónappal benyújtásra
kerülne a beszámoló is.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
452/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a
Kállai Ferenc Kulturális Központ beszámolóját a XVIII. Nemzetközi
Halfőző verseny megrendezéséről.
Határidő: azonnal
20.Napirendi pont
Szent Antal Népház makett vásárlási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetője 700.000 Ft
biztosítását kéri az képviselő-testülettől a Petrás Kálmán gyomai halászmester által
készített makett gyűjtemény megvásárlására. Az intézmény szoros költségvetése nem
teszi lehetővé, hogy megvásárolja ezt a makettet.
A Bárka Látogatóközpont és annak berendezései a turisztikai pályázat kapcsán
önkormányzati tulajdont képeznek, ezért célszerű volna a makettgyűjteményt az
önkormányzatnak megvásárolni, és üzemeltetésre átadni kezelésre a Szent Antal
Népház részére. Az előző testületi ülésen tárgyalt kérelemmel kapcsolatban
elhangzott képviselői észrevételre az előterjesztés részletes tájékoztatást nyújt.
A kérelmet a bizottságok megtárgyalták és javasolják a kért pénzösszeg biztosítását a
2015. évi maradvány terhére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben olvasható, hogy a
700.000 Ft tartozás nincs összefüggésben az önkormányzattal és a Körösi Halász
szövetkezettel. Tájékoztatásul elmondta, hogy a halfeldolgozó éppen 700.957 Ft-al
tartozott a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. A halfeldolgozó többségi tulajdonosa a
halászati szövetkezet, a GYomaszolg Ipari Park Kft. pedig egyszemélyes kft-je az
önkormányzatnak. Tehát úgy is lehet tekinteni, hogy ezzel a pénzösszeggel a
halászati szövetkezet az önkormányzatnak tartozott. Megemlítette, hogy nem csak a
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek maradt benn tartozása a halfeldolgozó csődbe
vitelekor.
Végezetül megkérdezte, hogy volt-e újra tárgyalás a felek között.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen volt, az eredmény az
előterjesztésben olvasható. Megjegyezte, ha a tulajdonos fel akarta volna ajánlani a
városnak a makettet, akkor azt már meg tette volna első körben is.
1119

Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
453/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi szabad maradványának terhére 700.000,-Ft
azaz
hétszázezer
forint
összeget
különít
el a
Körösi
Halász Szövetkezet
tulajdonában lévő
Petrás
Kálmán makett
gyűjtemény megvásárlásához. A Képviselő-testület felhatalmazza
polgármesterét
a
szükséges
megállapodás
aláírására
és
jognyilatkozat megtételére.
A Képviselő-testület a megvásárolt makettgyűjtemény kezelését
átadja a Szent Antal Népház részére, mely makettgyűjtemény a Bárka
Halászati Látogatóközpontban kerül kiállításra.
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Ambrus György, a Békés Megyei
Culinary Team managere az önkormányzathoz benyújtott kérelmében a Team XXVI.
Gasztronómiai Olimpián való részvételi költségeinek finanszírozásához kért 300.000 Ft
támogatást.
A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a kért
támogatás biztosítását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
454/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Megyei Culinary Team Alapítványa részére 300.000 forint összegű
támogatást biztosít. A támogatás összege a Békés Megyei Culinary
Team XXVI. Gasztronómiai Olimpián való részvételi költségeinek
finanszírozására
fordítható.
A
támogatás
forrásaként
az
Önkormányzat 2015. évi szabad maradványát jelöli ki. Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22.Napirendi pont
Körösök
Völgye
Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület
támogatás
előfinanszírozási kérelme
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.
Az egyesület megkezdte munkáját a 2014-2020-as programozási időszakban, amit
szeretne folytatni. Magának a programnak a megvalósításához a Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársága 65,4 millió forint
összegű támogatást ítélt meg az Egyesület részére. A támogatási szerződés aláírása
2016 szeptemberében várható.
Az Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján ezen támogatás is
utófinanszírozású, így a program végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok zavartalan
ellátásához 9.512.728 forint összeg előfinanszírozása szükséges. Az Egyesület
ismételten a tag önkormányzatok segítségét kéri a támogatás előfinanszírozásában.
Az előfinanszírozáshoz szükséges összeg települések közötti megosztása
lakosságarányosan
került
megállapításra.
Az
Önkormányzatunkra
eső
előfinanszírozandó összeg 1.534.033 forint. Ezen összeg átadásának két előfeltétele
van, egyrészt a Támogatási szerződés megkötése, másrészt az önkormányzatunk
részéről megelőlegezett 1.370.719 forint összegű támogatás Egyesület részéről
történő visszafizetése.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként
szavazzanak a kölcsön biztosításáról szóló döntési javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
455/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1.534.033 forint összegű kölcsönt biztosít a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére a „Sokszínű természet,
sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020” című Helyi
Fejlesztési Stratégiai program megvalósításához. A kölcsön
biztosításának előfeltétele, hogy az Egyesület bemutassa az Irányító
Hatóság és az Egyesület között megkötött Támogatási szerződés
másolatát,
valamint
visszafizesse
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata részére a 2016. évben 1.370.719 forint összegben
megelőlegezett támogatást.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a kölcsön forrásának meghatározásáról
szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
456/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére
biztosítandó 1.534.033 forint összegű kölcsön forrásaként az
Egyesület részéről 2016. évben visszafizetett, megelőlegezett
támogatások szolgálnak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a kölcsönszerződés jóváhagyását kérte a
képviselő-testülettől.

1122

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
457/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét a tagi kölcsönnel kapcsolatos alábbi szerződés aláírására, valamint a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET
Mely
létrejött
egyrészről Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (székhely:
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04 bankszámlaszám: 5320012511062402
képviseli:
Toldi
Balázs
polgármester)
mint
kölcsönadó
(a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (székhely: 5600
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10., adószám: 18284517-1-04, bankszámlaszám:
10918001-00000081-33480007, képviseli: Hodálik Pál elnök) mint kölcsönvevő (a
továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:
1.

Előzmények:

Kölcsönvevő, mint elismert LEADER Helyi Akciócsoport, a Miniszterelnökség Agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársága EMVASF/295/2016.
számú ügyirata alapján a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges
működési és animációs tevékenységek elvégzésére 65.400.000 forint, azaz
hatvanötmillió-négyszázezer forint támogatást nyert el, mely forráskeretet
időarányosan szükséges megosztani. A támogatás a 2016. június 10. és 2020.
december 31. között felmerült költségek fedezetére használható fel. Mivel a projekt
utófinanszírozású, így a projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Kölcsönadó
Kölcsönvevő részére 1.534.033 forint, azaz egymillió-ötszázharmincnégyezerharminchárom forint összegű előfinanszírozási kölcsönt nyújt.
2. A szerződés tárgya
2.1.
Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2016. (IX. 29.)
számú határozata alapján - mindösszesen 1.534.033 forint, azaz egymillióötszázharmincnégyezer-harminchárom forint összegű kölcsönt ad a Kölcsönvevő
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részére. A kölcsön összege a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges
működési és animációs tevékenységek elvégzésére használható fel.
2.2.
A kölcsön utalásának előfeltétele, hogy Kölcsönvevő Kölcsönadó részére
átadja az Irányító Hatósággal kötött Támogatási szerződés másolatát, valamint
visszafizeti a 2016. január 5-én létrejött kölcsönszerződés alapján átadott 1.370.719
forint, azaz egymillió-háromszázhetvenezer-hétszáztizenkilenc forint visszatérítendő
támogatást.
2.3.
Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő
bankszámlaszámára a 2.2 pontban rögzített feltételek teljesítését követő 8 napon
belül.
2.4.
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10918001-00000081-33480007 számú számlájára „2014-2020. Helyi
Fejlesztési Stratégia megvalósítása” megjegyzéssel utalja át.
2.5.
A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő
részére.
2.6.
Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által megelőlegezett összeget a projekt
záró elszámolásának elfogadását követően, a támogatási összeg részére történő
folyósítását követő 8 napon belül, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig visszautalni
Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.7.
Kölcsönvevő a kölcsön összeg felhasználásáról a kölcsön visszafizetéséig
köteles elszámolni. Ennek megfelelően köteles beszámolót készíteni a Kölcsönadó
számára a megvalósult projektről és annak eredményeiről.
2.8.
Kölcsönadó a projekttel kapcsolatos dokumentációt Kölcsönvevő előzetes
értesítése mellett bármikor ellenőrizheti.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától
eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d) a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.
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b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása.
d)
a Kölcsönvevő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
meghatározott beszámoló készítési és -letétbe helyezési kötelezettségének eleget
tett és ennek megfelelően államháztartási alrendszerből támogatás igénybe vételére
jogosult.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a
közöttük felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön
létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől
függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
4.3. 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
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. (IX. 29.)
számú határozatával felhatalmazta polgármesterét a megállapodás aláírására.
4.6. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült,
amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

………………………………….
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Hodálik Pál elnök

Ellenjegyzem:
…..............................................................
Dr. Uhrin Anna
jegyző

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
Templom-zugi 9701/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
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 46. sz. főút mellett megépült kerékpárút
megvalósításhoz
szükséges
volt
magántulajdonban
lévő
területrészek
megvásárlása. A projekthez kapcsolódóan a telekalakítási eljárás során a 9701/1 hrsz.ú kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan az önkormányzat tulajdonába került
2.943.000,- Ft vételáron.
Az ingatlan jelenleg megfelelő funkció hiányában nincs hasznosítva, ezért javasolt az
értékesítése nyílt eljárásban. A bruttó induló árat 3 millió Ft-ban javasolt
meghatározni.
A véleményező bizottságok javasolják az ingatlan értékesítését a döntési javaslatban
szereplő pályázati felhívás feltételei szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként
szavazzanak a pályázati felhívást tartalmazó döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
458/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1
hrsz.-ú ingatlant értékesítésre nyílt pályázatot hirdet a következő hirdetményi
szöveggel:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan egyfordulós
nyilvános értékesítésre
I.Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek
a
személyi
okmányaikkal
igazolhatják
magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30
napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt
átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
III. Bruttó induló ár: 3.000.000,- Ft.
IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi
Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
szám
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház,
udvar. Az ingatlan 1495 m2 területnagyságú. Az ingatlan nem vízparti.
Az ingatlanon egy 66 m2 hasznos alapterületű lakóépület, és egy 60 m2
9701/1 hasznos alapterületű gazdasági épület található. Az ingatlan
áramközművel rendelkezik. Az ivóvíz nincs bekötve, az egyéb vízszükséglet
hrsz.
fúrt kútból hidroforral biztosítható. A szennyvízelvezetése 8 m3-es aknába
történik.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.
V. A szabályozási terv előírásai
Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról
szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű
építési övezet előírásai vonatkoznak.
VI. A pályázat benyújtásának
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1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva,
postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1
példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel
kell tüntetni „Templom – zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2016. november 4. 1000 óra.
VII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 300.000,- Ft pályázati
biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett
előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése
neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával
kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy
visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese
megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
IX. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2.a vételár összegére,
3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
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X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt
tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út
124.), 2016. november 4. 1000 óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők
ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az
ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az
ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a
pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
XII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat
nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése
alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek
összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
XIII. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a
szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől
eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről
külön értesítették, továbbá
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c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása
vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem
telt el.
XIV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján
(www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve más
internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az
ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ...
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete"
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben arról kérte a képviselők döntését,
miszerint a képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az első pályázati eljárás
érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén, az értékelést követő fél éven
keresztül addig kell megismételni a pályázati kiírást, amíg az eljárás érvényes és
eredményes nem lesz.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
459/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy
Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésének az első pályázati eljárás érvénytelensége vagy
eredménytelensége esetén, az értékelést követő fél éven
keresztül addig kell megismételni a pályázati kiírást, amíg az eljárás
érvényes és eredményes nem lesz.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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24.Napirendi pont
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
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, az önkormányzat tulajdonában lévő
belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2016. szeptember
30. napjával lejárnak. A területek használatára megállapított éves bérleti díjak mértéke
szerződésenként a terület nagyságától függően 1.110 Ft-tól 6.530 Ft-ig változott.
A szerződések figyelemmel az önkormányzat lehetséges területigényére 1 évvel
kerültek hosszabbításra. A használt területek nem termőföldek. Ezért a területek
használatára célszerű a földhaszonbérleti szerződés helyett ingatlan bérleti szerződést
kötni. Új szerződések megkötését 1 év időtartamban javasolják megkötni a bérleti
díjak változatlanul hagyása mellett.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a kijelölt területek
bérbeadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
460/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt
2016. október 1. napjától kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok
vonatkozásában az alábbiak szerint:
Ssz.
Hrsz.
Bérlő
Bruttó bérleti díj
(Ft/év)
909
Ádám Mihály, Gyomaendrőd,
1.110
1.
Hantoskerti u. 20/D

2.

1038/2
6. parcella

Arany Dánielné
Gyomaendrőd, Fáy u. 5.

1.110

3415

Orbán Józsefné
Gyomaendrőd, Bocskai u. 31.

4.100

3419

Eiler Márton
Gyomaendrőd, Móra F. u. 2.

4.420

3.

4.
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3430

Vince Zoltán
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. B. épület B
lépcsőház II. emelet 5. ajtó
Izsó Lajos
Gyomaendrőd, Fáy u. 21.

2.220

1080

Kulik Zsuzsa
Gyomaendrőd, Munkácsy M. u. 16.

5.530

1396

Szőke Lajos
Gyomaendrőd, Kálvin u. 4.

2.510

5.
1045
6.

7.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

4.070

felhatalmazza

a

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25.Napirendi pont
Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatójának megbízása
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 januári ülésén hozott
határozatában döntött arról, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói
beosztásra kiírt pályázati eljárás lefolytatása után kinevezi Benéné Szerető Hajnalkát
2017. január 31. napjáig az intézmény igazgatójává. Benéné Szerető Hajnalka kérte a
vezetői megbízásának megszüntetését 2016. szeptember 30. napjával.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ feladatai folyamatos ellátásának biztonságos
megszervezése és a szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében az intézmény
vezetésére igazgató megbízása szükséges 2016. október 1. napjától.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb vezető beosztás
ellátása pályázat kiírása nélkül is betölthető. Ennek alapján az intézmény igazgatói
beosztására Weigertné Gubucz Editet az intézmény közalkalmazottját javasolják
megbízni 2016. október 1. napjától 250.000 Ft illetmény megállapításával a magasabb
vezetői beosztásra kiírt pályázat elbírálásáig.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy mikorra várható a
pályázat kiírása.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a soron következő ülésre kerül a
képviselő-testület elé beterjesztésre és január 1. napjától megtörténhet a kinevezés.
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak
Weigertné Gubucz Edit megbízásáról a döntési javaslatban foglalt feltételek mellett.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
461/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 1.
napjától megbízza Weigertné Gubucz Editet (szül.: Mezőtúr,1975. 01. 31., an.: Juhász
Gabriella) 5500 Gyomaendrőd, Luther u. 16. szám alatti lakost a Kállai Ferenc
Kulturális Központ Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az
intézmény
igazgatói
beosztására
kiírt
pályázat
elbírálásáig.
Az illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
F/07–es besorolási osztály és fokozat:
Garantált illetmény:
Magasabb vezetői pótlék (250%)
Munkáltatói döntésen alapuló intézmény
Összesen:

149 100 Ft
50 000 Ft
50 900 Ft
250 000 Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a pályázat kiírás soron következő
testületi ülésre történő beterjesztéséről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
462/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai Ferenc Kulturális
Központ vezetésre az igazgatói (magasabb vezetői) beosztás
ellátására a pályázati kiírást a soron következő képviselő-testületi
ülésre terjessze elő.
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Határidő: azonnal
26.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a közelmúltban megrendezésre került
kihelyezett megyegyűléssel kapcsolatos saját és néhány gyomaendrődi lakos
véleményét kívánta elmondani. A megyegyűlésen több önkormányzati képviselő is
megjelent, illetve az arról készült felvételt a Video krónikán többen is láthatták, így
tudtak véleményt megfogalmazni. Nagy volt az érdeklődés a közgyűlés iránt, a
lakosok közül is többen jelen voltak, illetve olyan polgármesterek, akik érdeklődve
figyelték a napirendi pontokat, mivel azok között szó volt a Területfejlesztési Operatív
Programhoz kapcsolódó források elosztásáról is. Mint tudjuk 5 járás hátrányosan lett
megkülönböztetve az elbírálási szempontoknál. Ezen járások polgármesterei vettek
részt a közgyűlésen és szerettek volna szót kérni. Számára már az is meglepő volt,
hogy a közgyűlés képviselői mellett a helyet biztosító önkormányzat polgármestere
nem kapott helyet. Ez azért nem volt túl elegáns lépés. Továbbá elgondolkodtató volt
számára, és meglepett nagyon sok embert az is, hogy a jelenlévő polgármesterek
nem kaptak szót.
Megdöbbentő, meglepő és egyáltalán nem mulatságos!
Betkó József bizottsági elnök arra kért mindenkit, hogy vegyen részt az október 2-i
országos népszavazáson, legyen Gyomaendrődön is eredményes a népszavazás.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tegnapi napon az
Állami Számvevőszéktől érkezett egy jelentés a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
működésével, illetve a kft és az önkormányzat közötti együttműködéssel
kapcsolatban. Az elnöki figyelem felhívásra október 13-ig választ kell adni, melyet a
képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, emiatt szükség lesz rendkívüli testületi ülés
megtartására.
Szintén felhívta a figyelmet a népszavazásra, kérve mindenkit, hogy menjen el.
Tisztelettel várt mindenkit a „Találkozzunk a Kállainál” című Kállai ’90 emlékévet záró
rendezvényre október 8-án. A rendezvény három helyszínen kerül megrendezésre. 15
órai kezdettel koszorúzás lesz a Kállai szobornál, 16 órai kezdettel lesz a Kállai
hagyatékából rendezett kiállítás megnyitója a Városi Képtárban és 17 órától Hegedűs
D. Géza Kossuth díjas színművész zenés irodalmi estjére várják az érdeklődőket a
Kállai Ferenc Kulturális Központba.
Október 22-én 15 órai kezdettel az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára
emlékező szentmisét tartanak az endrődi Római Katolikus Templomban, majd 16
órakor koszorúzás a Hősök terén.
Október 23-án vasárnap 11 órai kezdettel ünnepi testületi ülés lesz a Városháza
üléstermében, melyen kitüntető címek átadására kerül sor.
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Vaszkó Katalin helyi lakos osztotta Ágostonné Farkas Mária képviselő asszony
közgyűléssel kapcsolatos véleményét. Szomorú! Ugyanakkor a lakosság nevében
köszönte Polgármester úrnak az ott elmondott hozzászólását, melyben próbálta
érinteni azokat a dolgokat is, melyek a lakosságot is foglalkoztatják.
Ágostonné Farkas Máriától, mint a Vásártéri lakótelep és körzetének képviselőjétől
megkérdezte, hogy a képviselői fogadóórákon kért lakossági kérésekből mi került
megvalósításra.
Ugyanakkor évek óta kéri, hogy a volt kenyérgyári épülettel történjen valami,
szüntessék meg az ott lévő életveszélyes állapotokat.
Az endrődi településrészen élő lakosok közül néhányan kezdeményezték az Apponyi
út Kondorosi út sarkán lévő volt piactér helyén egy parknak a kialakítását – padok,
ivókút és egy emlékmű elhelyezését az endrődi cipész hagyomány tiszteletére.
Ágostonné Farkas Mária képviselő válaszolva elmondta, éppen a tegnapi napon is
tartott képviselői fogadóórát, ahol rendszeresen felírja a lakossági kéréseket,
problémákat, amelyeket aztán levél formájában továbbít Polgármester úrnak, illetve
Pardi László osztályvezető úrnak. A megkeresésre mindig meg is kapja a választ, hogy
az adott kérésnek, problémának milyen ütemezése van. Ezeket a leveleket bármikor
be is tudja mutatni, ha valaki ezt kéri. Természetesen a megvalósításuknál vannak
prioritások, - a 30 éves problémát nem biztos, hogy egyik napról a másikra meg tudja
oldani a hivatal. Továbbra is annyit tud ígérni, hogy a lakossági jelzéseket továbbítja a
hivatal felé, de a megvalósításukat illetően nem tud ígéretet tenni.
Vaszkó Katalin reagálva hangsúlyozta, a 34-es épülethez vezető út csak részben lett
felújítva, a 22-es és a 21-es épületnél is hiába voltak a kátyúk körbe rajzolva, csupán
egy lett feltöltve, aminek a minősége igen csak kifogásolható.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, tisztában van azzal, hogy sok probléma van
a településen. A városban még számtalan olyan utca van –főleg Öregszőlőben – ahol
nincs szilárd útburkolat. Nem csak a Vásártéri lakótelepből áll Gyomaendrőd, hanem
vannak olyan területek, ahová most nagyobb figyelmet kell fordítani. Nagyon sok
mindent elindított már ez a képviselő-testület és folyamatosan azon törekszik, hogy a
lehető legtöbb problémát megoldja, de azért tudomásul kell venni, hogy egyik napról
a másikra nem lehet, vannak fontossági sorrendek.
Vaszkó Katalin elmondta még, hogy a Képviselő asszony arra is ígéretet tett a lakók
felé, hogy kimutatást ad arról, hogy mennyi kommunális adó folyt be a lakótelepről
és mennyit kaptak abból vissza.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, ez kérés volt a lakók
részéről, de ő ígéretet nem tett ilyen kimutatásra. A kommunális adó nem azt jelenti,
hogy a befizetett pénzt mind arra a területre fogják fordítani. Ezt nem is lehet elvárni.
Vannak más feladatok is, amit a városnak el kell látni.
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Annyi azonban biztos, hogy évtizedekig semmilyen fejlesztés és karbantartás nem
történt a Vásártéri lakótelepen. Az elmúlt két év alatt viszont épült egy parkoló az
óvoda körül, amit már hosszú évek óta vártak, elkészült az óvoda mögötti házak
között az út, út épült a garázssoron, közvilágítást helyeztek el, készültek padok, stb.
Igyekszik az önkormányzat, de ezt a nagy elmaradást egyik napról a másikra
teljesíteni nem lehet. Kérte mindenkinek a türelmét és megértését.
Poharelec László képviselő egyetértett az elhangzottakkal. Igen is tudomásul kell
venni, hogy minden sarkon nem lesz pad és nem lesz játszótér. Természetesen
dönthetnek így is, vagy úgy, hogy a fürdőt fejlesztik.
Weigertné Gubucz Edit köszönte a képviselő-testületnek a megelőlegezett bizalmat.
A mindennapi munkája során azon lesz, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ
működését, színvonalát, rendezvényeit megfelelően, tudása legjavával végezze.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet, a tv
nézők figyelmét és a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta
munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Papp István
jegyzőkönyv hitelesítő

Béres János
jegyzőkönyv hitelesítő
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