GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
23/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. október 12-i soron kívüli
üléséről a Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Béres János, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, 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:

Hegedüs Roland Hunya Község polgármestere,
Dr. Varga Imre és Dr. Fodor András ügyvédek,
Vaszkó Anikó a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:56-14:19
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat és az osztályvezetőket.
Külön köszöntötte Polgármester urat, Ügyvéd urakat és Vaszkó Anikó ügyvezetőt.
Megállapította, hogy a soron kívüli ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van
8 fő. Ágostonné Farkas Mária, Farkas Zoltánné és Betkó József képviselők jelezték,
hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. Vasas György Péter
képviselő pedig jelezte, hogy később fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Poharelec László
képviselőket kijelölni.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
472/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Poharelec
László képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött
meghívóban szereplő napirendhez képest további egy napirend felvételét javasolta
Termőföldek hasznosítása tárgyban. Így a mai ülésen 2 napirend kerül
megtárgyalásra, a 3. a bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, vélemény a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
473/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi tulajdonában
lévő
Gyomaközszolg
Kft.
hulladékgazdálkodási
tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről szóló
Számvevői Jelentés megállapításaira intézkedési terv készítése
2. Termőföldek hasznosítása
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
többségi
tulajdonában
lévő
Gyomaközszolg
Kft.
hulladékgazdálkodási
tevékenységének
Állami
Számvevőszéki ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentés megállapításaira
intézkedési terv készítése
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Állami Számvevőszék 2016. évben ellenőrizte
az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő 20112014. évi gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét.
Az ellenőrzés két szálon futott, egy időben folyt a vizsgálat a Társaságnál és az
Önkormányzatnál is.
Az ellenőrzés során az Állami Számvevőszék értékelte a közfeladat-ellátás
megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntéseket és azok előkészítését
szabályszerűségi szempontból, továbbá a Társaság hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásának és működésének felügyeletét, a tulajdonosi jogok érvényesítését, illetve a
tulajdonosi jogok eszköztárának alkalmazását.
Az Állami Számvevőszék jelentésében megfogalmazott megállapítások és javaslatok
megvalósítására intézkedési tervet kell önkormányzatunknak összeállítani, melyet a
jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül szükséges az Állami Számvevőszék
részére megküldeni.
A jelentéssel egy időben egy elnöki figyelemfelhívás is érkezett az Önkormányzathoz,
mely az ellenőrzött tevékenységben rejlő kockázatok csökkentésére tartalmaz olyan
javaslatokat, melyre a levél kézhezvételét követő 15 napon belül szükséges reagálni
és a megállapításokra tett intézkedésekről az ÁSZ elnökét értesíteni. A
figyelemfelhívásra összeállított polgármesteri intézkedési terv az előterjesztésben
olvasható.
A Gyomaközszolg Kft. október 14-ére hívta össze a taggyűlését, ahol az intézkedési
tervet a taggyűlés elé fogja tárni. A Kft-nek 30 napon belül kell reagálni a
megállapításokra és azt megküldeni az ÁSZ elnökének.
Megjegyezte, hogy elég fajsúlyos dolgokat fogalmazott meg az Állami Számvevőszék
és a felé, mint a többségi tulajdonos önkormányzat képviselője felé eljutatott Elnöki
figyelem felhívások is ugyan csak fontos figyelem felhívások. Bár az is elképzelhető,
hogy egyrésze már okafogyottá vált a hulladékszállítási rendszer átalakítása miatt,
hiszen a magyar állam belépése miatt lecsökkent a szereplők száma. A közszolgáltató
az, aki kapcsolatban van egymással és a szolgáltatási színvonal meghatározza a
bevételek illetve a kiadások szintjét. Ez sokat egyszerűsített azokon a dolgokon,
melyeket nekünk intézkedésként majd meg kell tennünk. A kft-nél is lesznek teendők,
és azok a felvetések, melyek többször elhangoztak – a Felügyelő bizottság
felelősségvállalása, a könyvelésnek a problémái, illetve a nagyobb tulajdonosi
joggyakorlás is fontos lenne. Ennek érdekében szeretnének majd egy-két változtatást
megfogalmazni, melyek közül egy-kettő már szerepel is a döntési javaslatokban.
/ Vasas György Péter képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. /
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Poharelec László képviselő véleménye szerint elsősorban magunkban kell keresni a
hibát, de valami legalább most már elindult. De ha annak idején meghallgatták volna
az ő véleményét, akkor nem kerültek volna ide. Mert tudták, hogy baj van, de
bizonyos okból akkor ezt kellett elfogadni. Azzal, hogy a képviselő-testület választ
egy ügyvezetőt még nem dőlhetnek hátra, mert a felelősség a városé lesz. Mert az a
sok tízmillió forint, ami elúszott már nem fog visszajönni. Igen is, a kft-inkre jobban rá
kellene figyelni.
Vaszkó Anikó a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője kiegészítésként elmondta, a kft
vonatkozásában megfogalmazott intézkedési tervek közül vannak olyanok, melyeket
a kft nem tud megoldani. A kft ugyanis nem rendelkezik olyan szakemberrel, aki a
szabályzatokat el tudná készíteni. Ezekre árajánlatokat kért be, melyek még nem
érkezetek meg, így a szabályzatok elkészítésének határideje valószínűleg csúszni fog
az intézkedés tervben feltüntetett határidőhöz képest.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, az intézkedési tervben olyan határidőt kell
meghatározni, amibe belefér az összes szabályzatnak az elkészítése és elfogadása is.
Poharelec László képviselő megjegyezte a kft eddigi jogi képviseletét ellátó
ügyvédet is szívesen látta volna ezen az ülésen. Tudott volna néhány kérdést intézni
hozzá. Nem biztos, hogy csak a Felügyelő Bizottságra kellene mutogatni.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, a Felügyelő Bizottságnak azért vannak jogai
és kötelezettségei. Ilyen szempontból fontos szerepet is elláthat a kft életében. Nem
feltétlenül az ügyvéd az, akire az összes felelősséget hárítani kell, hiszen ő csak
előkészíti a szükséges anyagot, de van a kft-nek ügyvezetője, gazdaságvezetője,
felügyelő bizottsága és egy tulajdonosa, aki ezt az anyagot elfogadja.
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatásul elmondta, a kft-k önálló jogi személyek. Az
ügyvezető az, aki felel a kft működéséért, ő törvénynek van alárendelve, ő az, aki
megköti az aktuális szerződést, aki a kötelezettséget vállalja. A felügyelő bizottság a
tulajdonos meghosszabbított keze, ellenőrzési feladatot lát el és vannak olyan
felelősségi szabályok, amit a Ptk. illetve a korábbi Gt. rögzít, amit minden felügyelő
bizottság annak idején vállalt, függetlenül attól melyik bizottságnak a tagja. Ezen felül
van könyvelője és könyvvizsgálója is a kft-nek, így minden területen meg van az a
szakember illetve a tulajdonosi kontroll, ami a kft jogszerű működéséhez szükséges.
Az más kérdés, hogy a tulajdonosnak ellenőrzési kötelezettsége is van, és az, hogy ezt
milyen módon teszi meg, az már a tulajdonosi akarattól függ. De attól a jogi és a
gazdasági szerepek tisztázottak, ennek megfelelően kell eljárni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a kft előző ügyvezetőjét
hogy engedték el, felmentvénnyel vagy anélkül.
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Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva elmondta, ebben az évben egyik kft esetében sem
került sor a felmentvény kiadására. A korábbi években viszont minden esetben. Mivel
a beszámoló elfogadásánál az adott évre vonatkozik a felmentvény, ebben az évben a
képviselő-testület ezt nem adta meg.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, az ÁSZ jelentés is tartalmazza
azt a felelősségre vonási lehetőséget, amely többekben is felmerült. Dr. Varga Imre
ügyvéd úrral konzultált ez ügyben. Felkérte ügyvéd urat tájékoztassa a képviselőtestületet ezzel kapcsolatban.
Dr. Varga Imre ügyvéd elmondta, a felmentvény csak abban a kérdésben érvényesül
visszaható hatállyal, ha ismerte és tudta azokat a feltételeket, szabályokat a testület,
amiben döntött, amikor a felmentvényt adta. Ez tehát nem mentesíti visszamenőleg 5
évre az ügyvezetőt attól, hogy ha nem tájékoztatta, nem hozta tudomására a
testületnek és ebből kára van a társaságnak, hogy azért ne feleljen.
Toldi Balázs polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként az intézkedési terv elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
474/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Állami
Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
(Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.) közfeladat ellátását
érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló”
számvevői jelentésére készített alábbi Intézkedési Tervet.
INTÉZKEDÉSI TERV
az ÁSZ vizsgálat javaslataira
A polgármester:
1.
Hívja fel a felügyelő bizottság elnökének figyelmét az ügyrend elkészítésére és a
jóváhagyása érdekében a Taggyűlésre történő előterjesztésre.
Reagálás, intézkedés:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármestere 2016. október 4-én levélben
hívta fel a felügyelő bizottság elnökének figyelmét az ügyrend elkészítésére és a
taggyűlés általi jóváhagyására.
Az Ügyrend elfogadásáról szóló taggyűlési határozatot és magát az ügyrendet 2016.
október 20. napjáig kell, hogy a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére
megküldje. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.
október 27-i ülésén ismeri meg a Taggyűlés által jóváhagyott Ügyrendet.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.
Kezdeményezze, hogy a Társaság legfőbb szerve tegyen eleget a Társaság
vezető tisztségviselőire, FB tagjaira és az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó
munkavállalóira vonatkozó Javadalmazási szabályzat megalkotási kötelezettségének
és döntsön annak elfogadásáról.
Reagálás, intézkedés:
A Javadalmazási szabályzatot a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Taggyűlése 18/2016. 04. 26. Tgy. határozatával jóváhagyta (A
záradékolt Javadalmazási szabályzat és taggyűlési határozat mellékelve.).
3.
Hívja fel a könyvvizsgáló figyelmét az éves beszámoló kiegészítő melléklete
tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére és annak könyvvizsgálói záradékban való
megjelenítésére, valamint a követelések értékvesztésének elszámolásával
összefüggésben a felülvizsgálati feladatának megfelelő végrehajtására.
Reagálás, intézkedés:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármestere 2016. október 4-én levélben
hívta fel a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. megbízott
könyvvizsgálójának figyelmét arra, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a
beszámoló tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére és felülvizsgálati feladatának
megfelelő végrehajtására.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely az ÁSZ
elnöki figyelemfelhívásra tett intézkedés elfogadásáról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
475/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságok (Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.)
közfeladat
ellátását
érintő
gazdálkodási
tevékenysége
szabályszerűségének ellenőrzéséhez kapcsolódó” Elnöki figyelemfelhívásra tett
észrevételt, intézkedést.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
476/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, az
Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál a
tulajdonosi ellenerőzési rendszer felülvizsgálatát. A tulajdonosi ellenőrzési
rendszert úgy kell felülvizsgálni, hogy a jövőben a felügyelő bizottságok tagjai
rendelkezzenek jogi, pénzügyi és szakterületi képesítéssel.
Határidő: 2016. november 24.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
477/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének Állami
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Számvevőszéki ellenőrzésről szóló jelentésre tett intézkedési
szíveskedjen a testület részére 2016. október 20. napjáig megküldeni.

tervét,

Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.Napirendi pont
Termőföldek hasznosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testület döntése alapján az
önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek az utóbbi időszakban folyamatosan
visszavételre kerültek a bérlőktől. Az előterjesztésben kimutatott haszonbérbe adott
önkormányzati tulajdonú termőföldekre kötött szerződések 2016. szeptember 30.
napjával lejártak. 88,4 ha terület került vissza az önkormányzathoz, melyeket
átengedéssel a Földkezelő Kft javára szeretnének átadni.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
478/2016. (X. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ingatlanok
hasznosításának jogát a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezete, a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. javára engedi át haszonbérlet
jogcímen.
Hrsz.
02629/38

Művelési ág

Terület
( ha )
44,2809

AK érték

Blokkazonosító

619,62

Területi
elhelyezkedés
Csejti lapos

5,5489

138,49

Csejti lapos

E3Q38-U-14

02754/1

szántó, gyep
(legelő)
szántó, gyep
(legelő)
szántó

22,6999

542,78

Susány-zug

EMK9A-D-11

02754/3

szántó

15,8965

416,10

Susány-zug

E4X3A-2-11

02667/9
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A haszonbérleti jogviszony időtartama: 10 év
A haszonbérleti díj mértéke: mindenkori egy hektárra eső SAPS támogatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester további napirend és bejelentés hiányában megköszönte a
jelenlétet és a soron kívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő

Poharelec László
jegyzőkönyv hitelesítő
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