GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
25/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. október 27-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, Farkas
Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, Vasas György Péter és Véháné Szedlák Ildikó
képviselők
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Petényi Roland,
Enyedi László és Pardi László osztályvezetők,

Meghívottként

Jegyzőkönyv
vezető:

Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője,
Dr. Varga Imre ügyvéd, Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi
Intézmény igazgatója, Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda
vezetője, Giricz Ilona a Tulipános Óvoda vezetője, Dinyáné Bánfi
Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője, Weigertné
Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott
vezetője, Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője, Gera Krisztián a Liget Fürdő ügyvezetője, Dinya József a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője, Vaszkó Anikó a
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője, Varjú Róbert a Közmunka Iroda
vezetője, Tóth Ferenc a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:51-16:34
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte hivatalvezető urat, a képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt, aljegyző urat és az osztályvezetőket. Köszöntötte ügyvéd urat, az
intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit és valamennyi érdeklődőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
Folytatásként gratulációját fejezte ki Tímár Vincének a TIVI Technika Kft.
ügyvezetőjének a Békés Megyei Vállalkozói Díj elnyeréséért. A képviselő-testület és a
város nevében gratulált ehhez a kitüntető elismeréshez. További jó munkát és jó
egészséget kívánt ügyvezető úrnak és a cég valamennyi dolgozójának.
Timár Vince megköszönte a gratulációt. Megtisztelő számára, hogy helyi szinten is
megemlékeztek a díjról. Legfőképpen azért, mert ez az elismerés a személyesen túl a
nagy egységbe, az otthonba, a városba ágyazottan is nagy jelentőséggel bír, hiszen
erősen meghatározza személyét. Köszönte, hogy a képviselők fontosnak tartották ezt
a jelzést, hogy munkája, vállalkozása értékes és fontos a közösségnek. Kívánt a
képviselő-testületnek további sikeres munkát.
Toldi Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és
Gózan Sándor képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Farkas Zoltánné és Gózan Sándor
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. A kiküldött
meghívóban szereplő napirendhez képest további egy napirend felvételét javasolta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 407/2016. (VIII. 31.) Gye.
Kt. határozatának módosítása tárgyban. Így a mai ülésen 25 napirend kerül
megtárgyalásra, és 26. a bejelentések.
Megkérdezte van-e javaslat, kérés a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket határozzák meg az ülés napirendjét.
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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
482/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. GYÜSZ-TE megállapodásban vállalt éves feladatterve és
beszámolója
2. Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi bölcsőde
támogatásával kapcsolatban
3. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
4. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.
2.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Térségi Szociális Gondozási Központ átalakítása
7. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
8. Gyomaendrőd Városa részére felajánlott Babagyűjtemény
9. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának
utóellenőrzése
10. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
11. Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 1-9.
havi gazdálkodásáról
12. Gyomaközszolg
Kommunális
Nonprofit
Kft.
Állami
Számvevőszéki ellenőrzésének jelentésére készített intézkedési
terv
13. Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
14. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016.
1-9. havi gazdálkodásáról
15. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
16. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016. háromnegyedéves gazdálkodásának alakulásáról
17. Holtági egyesületek 2016. évi beszámolója
18. Helyiségbiztosítás a Székely Mihály Modellező és Sportklub
részére
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19. Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2016-2020
20. Rendezvénynaptár 2017 (2. forduló)
21. Pályázati kiírás a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói
beosztására
22. EFOP-3.3.2 pályázat
23. Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szolgálati bérlakás
kiutalása
24. Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalása
25. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
407/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatának módosítása
26. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester beszámolt a szabadságának alakulásáról. Október 15-én 1
nap szabadságot töltött le. Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból
történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárta a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló tudomásul vételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Toldi Balázs polgármester 2016. október 15.
napján 1 nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megadta a szót Tóth Ferencnek a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának.
Tóth Ferenc igazgató elmondta, részben gyomaendrődi lakosként, részben pedig az
iskola igazgatójaként kívánt néhány szót mondani a gimnáziumról.
A gimnáziumban jelenleg 170 fő tanuló van és az oktatási profiljukban megtalálható
több fajta olyan oktatási irány, ami a helyi igényekre van alapozva, helyi igényeket
elégít ki. Egy kis városi gimnázium, melynek fennmaradásának az a kulcsa, hogy
megtalálja a helyi igényeket és kiszolgálja. Örömmel mondhatja, hogy a jövő tanévtől
induló sportosztály ilyen rátalálás lesz.
Túl vannak a fenntartó váltáson, ismét lendületbe jött az iskola. Több jut a
fejlesztésekre, mint az elmúlt években. Igyekeznek minél több csatornán megszólítani
a helyieket, a környékbelieket. A szülőket és a gyerekeket egyaránt, de nem felejtik el
az egykor hozzájuk járt öreg diákokat sem.
Hogy mi is motiválta igazán, hogy a képviselő-testület és a nyilvánosság elé kiálljon.
Teljesen biztos abban, hogy a településen és a környéken van annyi tanuló és annyi
szülő, akik, ha megtalálják a gimnáziumot, akkor bennük megtalálhatják a
számításukat. Ennek ellenére szomorú, hogy elég kevesen jönnek a gimnáziumba.
Menni vagy maradni, ez a dilemmája a mindenkori 7.-8. osztályos tanulóknak,
szülőknek.
Egyre inkább úgy érzi, hogy két tényező folyamatosan nincs velük. Erről a két
tényezőről szeretne most - senkit meg nem bántva, - saját véleményének hangot
adni. Az egyik tényező a szülő. Nyilván a szülő nagyban szerepet játszik a gyermek
iskola választásában. Véleménye szerint sok szülő túl könnyen adja vidékre, más
városba a gyermekét. Ezt abból gondolja, hogy évek óta figyelik azt, hogy más
intézményeknek a jó híre bizonyára elér a szülők fülébe. Nyilván a gimnázium sem
egy tökéletes intézmény, nem tud minden igénynek megfelelni, ahogy más
intézmények sem, de minél messzebb van egy intézmény annál inkább a jó híre
csillog csábítóan a szülők felé. További véleménye, hogy a szülők talán nem
gondolják át minden oldalról a távolabbi iskola választásával járó esetleges
hátrányokat. A mindennapi bejárással járó nyűgöket, az azzal járó költségeket, a
kollégium adta kötöttségeket. Minden évben van olyan átjelentkezni vágyó tanuló,
akinek nem jön be a számítása. Nyilván nem ennek drukkolnak, hiszen azt szeretnék,
ha mindenki a legjobb helyre kerülne. A gimnázium sok tekintetben felveszi a
versenyt akár a megyeszékhely egyik-másik nagyobb iskolájával is. Jó lenne, ha azok
az eredmények, amelyekkel kiállnak, és 60 éve léteznek, ezek is eljutnának a
döntéshozó szülők fülébe. Tájékozódjanak a szülők és úgy válasszanak.
1176

Ez azonban még mindig nem lenne elég nyomós ok, hogy a nyilvánosság elé álljon,
hiszen mondhatnák azt, hogy ez az iskola belügye. Van egy dolog azonban, ami nem
az, és nem tudja elkerülni azt, hogy ne szóljon róla. Ez a dolog pedig a pedagógus. A
pedagógusok nagyon sokat számítanak a gyerekek döntéseinek a meghozatalában a
gyerekek befolyásolásában, ami jó dolog, mert bizalmat felételez. Jó lenne hinni, hogy
azok a pedagógusok, akik igazgatják a 7. 8. osztályosok pályaválasztását
tárgyilagosan, a tanuló jellemét, személyiségét és a tanuló érdekét szem előtt tartva
mondanák azt, amit mondanak. Ő sem húzza le egyetlen másik oktatási intézményt
sem, miért tenné, és nem is tehetné. Az a kérése ezen pedagógusok felé, hogy ők se
tegyék. Sajnos vannak hallomásai olyan rendíthetetlenül elfogult helyi
pedagógusokról, akik módszeresen és gyakran nem megalapozott kritikával illetik a
gimnáziumot. Sem városlakóként, sem pedagógusként, sem intézményvezetőként
nem tud szó nélkül elmenni amellett, hogy valaki így ad tanácsot a tovább tanulás
előtt álló 8. osztályos tanulóknak, hogy „csak a gimibe ne menj.”Ezt nem tehetik.
Miden írott és íratlan szabály ellen való, amit cselekszenek. Pláne, ha munkaidőben,
tanítási órán teszik. Nem tehetik. Nem szabad megfeledkezni a lokálpatriotizmusról,
nagyon sokan hazajöttek, hazajöttünk ebbe a városba miután befejeztük a
tanulmányainkat és elértük azt, amit szerettük volna, és a szakmánk művelői
szerettünk volna lenni és a helyiek boldogulását segíteni. Mindenkinek
Gyomaendrődiként jól felfogott érdeke, hogy a fiatalok itt maradjanak a településen,
amíg csak lehet. Ne menjenek el. A várost az általa ellátott feladatköre teszi várossá,
nem az a tény, hogy mekkora, hogyan terül el. A helyi alap és középfokú oktatás
központi része kell legyen egy ekkora városnak. Valamint minden a várossal
kapcsolatos jövőre irányuló stratégiának. Természetesen a gimnázium nem tud
minden igényt kiszolgálni. Van, amikor a tanuló tehetségének kibontakozását helyben
nem tudják megoldani, mert olyan tehetségről van szó. Nincs például a városban
művészeti, közgazdasági vagy műszaki szakgimnázium. Aki ilyen irányba akar tanulni,
annak máshol kell kereskednie. Viszont sok diák itt is megtalálhatja a számítását, mint
ahogy sok volt gimnazista a gyomai tanulmányait követően meg is találta. A sikerért
biztos, hogy nagyon meg kell dolgoznia az iskolának, csak nem mindegy, hogy
milyen szélben kell hajózni. Aki ellenszelet gerjeszt a gimnázium iránt, vajon
pedagógusként, városlakóként felelőssége tudatában teszi-e ezt. Jól megalapozott
véleményének, vagy privát érzéseinek, hangulatának ad-e hangot. Jól teszi-e, hogy ha
„14 éves vagy hagyd el Gyomaendrődöt” jelmondatot hirdet. Átérzi-e, hogy
pedagógusként sokat tehet Gyomaendrőd jövőjének az alakításáért, de ellene is. Sok
más településen nem kérdés, hogy össze fognak-e egy jó ügy érdekében. Egy-egy
célért, egy-egy intézményéért. Jó lenne azt tapasztalni, hogy itt is a helyi gimnázium
ügye lenne az egyik ügy.
A szülők egy része lehetőséget lát a gimnáziumban, mert oda adta a gyermekét.
Érdemes lenne őket is megkérdezni. Biztosan el tudnák majd mondani a választás
előtt álló szülőknek, hogy miben kell fejlődnie a gimnáziumnak, de azt is
elmondhatják, hogy mit nyertek azzal, amikor őket választották.
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Szeretettel várnak mindenkit a november 23-i nyílt napra. Minél többen jöjjenek el,
hogy képet alkothassanak a gimnáziumról, régiként és újként is.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök, és mint a Kis Bálint Általános Iskola
igazgatója, véleménye szerint sokkal barátságosabb lett volna ez a beszélgetés, ha az
bármelyik igazgatói iroda falai között hangzott volna el. Együtt, közösen beszélik
meg.
Az általa vezetett iskolára nézve egyáltalán nem tartotta helyt állónak ezeket az
állításokat. Évek óta a Kis Bálint Általános Iskola adja a bázisát a gimnáziumnak. A
legtehetségesebb diákjaik közül is nagyon sokan mennek a gimnáziumba.
Azért is utasítja vissza az igazgató úr által elmondottakat, mert a saját két gyermeke is
ide jár. Továbbá azért is, mert ez az általános iskola az, amely minden esetben
beengedte a gimnázium tanulóit, pedagógusokat. Bemutatkozhattak egy diák-szülő
fórum keretében. Ezért sem helyt állóak az igazgató úr által elmondottak. Kérte, hogy
igazgató úr és a kollégái is bátran keressék a kollégáit és beszéljék meg, ha úgy
gondolják, hogy problémák vannak.
Farkas Zoltánné képviselő, és mint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója
véleménye szerint nem a képviselő-testület elé való ez a téma, de ennek ellenére
kénytelen rá reagálni. Ha már itt pedagógusokról esett szó, akkor jó lenne, ha
konkretizálnák. Meg lehet beszélni, hogy jogilag, erkölcsileg, etikailag hová tegyék ezt
a problémát. Az is felelőssége egy pedagógusnak, hogy ki mellett teszi le a voksát, és
ha a szülőnek ez nem jön be, akkor visszadobja a labdát. Már csak ezért is igyekeznek
a pedagógusok tárgyilagosak maradni. Régi téma ez a gimnázium és az általános
iskolák között. Az intézmény mindent meg tesz annak érdekében, hogy meggyőzze a
szülőket. Szeretné a jó kapcsolatot ápolni az óvodától a középiskoláig. Ez a város
érdeke is. Ehhez azonban együtt kellene megbeszélni ezeket a dolgokat és csak
azután a nyilvánosság elé lépni.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, szeretné, ha a képviselő-testület azzal
foglalkozna, ami az ő dolga. A maga részéről nem partner senkinek a
vádaskodásában, sértegetésében. Kért mindenkit, hogy az ilyentől tartsa magát távol
a képviselő-testület ülésén. Ha konkrétum van, azzal ki kell állni és el kell mondani,
nem pedig dobálózni a szavakkal. Az ilyenektől szeretné magát maximálisan
elhatárolni.
Toldi Balázs polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról kérte a képviselő-testület döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2014.(I.30.);
601/2015.(XII.3.);
602/2015.(XII.3.);
56/2016.(I.28.);
57/2016.(I.28.);
324/2016.(VI.29.); 325/2016.(VI.29.); 334/2016.(VI.29.); 343/2016.(VI.29.);
390/2016.(VIII.31.); 393/2016.(VIII.31.); 394/2016.(VIII.31.); 395/2016.(VIII.31.);
396/2016.(VIII.31.); 397/2016.(VIII.31.); 398/2016.(VIII.31.); 399/2016.(VIII.31.);
400/2016.(VIII.31.); 403/2016.(VIII.31.); 407/2016.(VIII.31.); 408/2016.(VIII.31.);
409/2016.(VIII.31.), 422/2016.(IX.29.); 423/2016.(IX.29.); 424/2016.(IX.29.);
454/2016.(IX.29.); 474/2016.(X.12.); 475/2016.(X.12.); 477/2016.(X.12.)Kt.
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
GYÜSZ-TE megállapodásban vállalt éves feladatterv és beszámoló
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 GYÜSZTE a megállapodásnak
megfelelően elkészítette az idényzáró beszámolóját és a 2017. évi feladattervét,
melynek része volt a turisztikai marketing terv is.
Röviden ismertette, hogy mit tartalmaz a beszámoló, ugyanis a Pénzügyi bizottság
feladata, hogy tájékoztassa erről a képviselő-testületet.
Az egyesület egy részletes, mindenre kiterjedő statisztikákkal alátámasztott
beszámolót készített.
A humán erőforrás: 2016 márciusában az egyesület új elnököt választott Dr. Glózik
Klára személyében. Turisztikai szakmában elismert szakember került a TDM élére. A
két elnökhelyettes Gera Krisztián és Rideg Zoltán lett. A nyári időszakban a TDM
szervezet a szakmai feladatokat 2 fő főállású, 1 fő közfoglalkoztatott és 3 fő
önkormányzati diákmunka program támogatásával látta el.
A szakmai tevékenységük 2016-os évben: a város turisztikai honlapjának
működtetése, a Tourinform Iroda működtetése, információ és segítségnyújtás a
városba érkező turistáknak. A szezon során május 1-től szeptember 30-ig összesen
789 személyes megkeresés, 149 telefonos és 51 email-es megkeresésük volt.
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A Magyar Turisztikai Ügynökség a fenti feladatokat valamint a névhasználati
szerződés betartását több módszerrel is ellenőrizte. A Nemzeti Turisztikai Adatbázist
folyamatosan feltöltik. Garantált programajánló plakát és leporelló készítését a
szokásos módon terjesztették. Folyamatos facebook játékokat, kampányokat
generálnak. Szeptemberben a Travelo turisztikai weboldalon nagyszabású kampányt
folytattak le, megjelenttetek egy PR cikket a városról illetve a Liget Fürdő gyógyászati
akciójáról, bemutatták a szálláslehetőségeket, szponzorfejlécet helyeztek el a Közel
rovat főoldalán. A kampányt imázsépítés szempontjából igen sikeresnek ítélték meg,
hiszen a desztináció hírét egy országos szintű weboldalon vitték tovább.
A városi rendezvényeket is segítették. Megyei és országos szintű kiadványokban
közreműködnek. Az önkormányzat a GYÜSZTE és a Liget Fürdő összefogásának
köszönhetően elkészült Gyomaendrőd 1 perces reklámfilmje, mely az ECHO Tv-ben
100 alkalommal népszerűsítette a várost. Szakmai kiállítóként a Magyar Turisztikai
Ügynökség szervezésében részt vettek vidéki fesztiválokon, versenyeken. Jogtiszta
felhasználói fényképadatbázist hoznak létre és folyamatosan bővítik. A kerékpáros
turizmus jelentőségét növelve idén a Tourinform Iroda is része lett az országos kék
körnek. A Magyar Természetjárók Szövetségével való együttműködésnek
köszönhetően természetkártya elfogadó helyként és kerékpáros pontként is
működnek.
A 16 holtágunknak köszönhetően a horgászat is népszerű az ide érkezők számára.
Irodánk az állami turista horgászjegy megszerzésében nyújtott segítséget az eszközök
– internet, nyomtató – biztosításával és tájékoztatással, ezzel növelve a
horgászturisták kényelmét.
TDM pályázatot nyújtott be az egyesület, melynek összértéke 26.851 e Ft értékű.
Jelenleg futó marketing akciók: Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szervezése,
reklámozása, városi szállás katalógus készítése, illetve közúti információs tábla
kihelyezése a liget fürdőről a 44-es úton.
Elemzés a szezonról a statisztikák tükrében. A TDM szervezet működésével és az
önkormányzat adóellenőrzésével 2013-tól 2015-ig a vendégéjszakák száma közel 50
%-os növekedést ért el. 2016-ban a vendégéjszakák száma minimálisra csökkent az
előző évhez képest. Az IFA bevételén látható, hogy az IFA mentes éjszakák száma
meghaladta az IFA köteles éjszakák számát. Ez az adat is jól mutatja az ifjúsági
turizmus jelentőségét a desztinációban.
Érdekes adat a szürke és a feketegazdaságról. A városi adóosztály és a KSH
vendégéjszaka adatainál a 2015. évre eltérést tapasztaltak. A különbség a két adat
között 1651 vendégéjszaka. Az elkövetkező időszakban a további IFA bevétel és a
vendégéjszaka csökkenés megakadályozása érdekében nagyobb figyelmet kell
fordítani az ellenőrzésekre.
Az egyesület bevételei láthatóak a beszámolóban. A bevételek táblázat jól mutatja,
hogy teljesítették az önkormányzattal kötött együttműködési szerződésben
vállaltakat, és a bevételeinek 70 %-át nem haladja meg az önkormányzat által nyújtott
anyagi támogatás. 2016-ban a teljes bevételből az önkormányzati támogatások
aránya 53 %.
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A 2017. évi feladattervük, célok 2017 évre. A vendégéjszakák és a vendég érkezések
számának növelése, ezáltal az IFA bevételek növelése. Legalább 5 %-os növekedés a
belföldi, 2 %-os növekedés a romániai piacon. A turista költések növelése,
termékfejlesztés, garantált programok számának növelése, meglévők színvonalának
emelése, törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra. Gyomaendrőd, mint
turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése. Marketing tevékenység
összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyság
jegyében. Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes
arculat használat ezáltal a városmárkázás folytatása. Helyi együttműködések erősítése,
főként az önkormányzattal és az intézményeikkel. Ösztönzés a helyi TDM erősítésére,
kapcsolati tőke bővítése, hozzájárulás egy pozitív város imázs kialakításához,
erősítéséhez ezzel támogatva a vállalkozói kedv növekedését, illetve befektetők
vonzását.
Városi
turisztikai
koncepció
elkészítésének
szorgalmazása,
szemléletformálás és oktatás. A célok elérését a beszámolóban egy részletes
feladatterv is ismerteti. A beszámoló részét képezi a 2017. évi marketingterv, melyből
fontosnak tartotta kiemelni, hogy a városnak 2013 óta nincs érvényes turisztikai
koncepciója. A jelenleg érvényes integrált városfejlesztési stratégia is fontosnak tartja
a turizmus fejlesztését, bár irányvonalat nem jelöl ki. Ezzel szemben a város gazdasági
programja már konkrét célokat fogalmaz meg a turizmusfejlesztést illetően, főként a
liget fürdő fejlesztésére vonatkozóan. További fontos turisztikai cél a Fűzfás zugi
holtág víz és horgászturisztikai fejlesztése, mely projekt finanszírozását a TOP-ból
kívánja az önkormányzat finanszírozni. Az elkövetkező időszakban az önkormányzat
fontos feladata a turisztikai irányvonal kijelölése, melyet szem előtt tartva lehet a
marketing és feladattervet elkészíteni. A GYÜSZTE és az önkormányzat közötti
megállapodás egyik legfontosabb része, hogy az önkormányzat megszűnteti a
párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén és a turisztikai marketing
tevékenységet átruházza a TDM szervezetre. Ezért a Pénzügyi bizottság a döntési
javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy november közepéig az
érintett intézmények és a TDM szervezet a jövő évi programjaikat a hozzá rendelt
költségvetéssel együtt egyeztessék le a Pénzügyi bizottság koordinálásával a
marketing feladatok meghatározása érdekében. Az így meghatározott és a bizottság
által elfogadott marketing költségeket építsék be a 2017. évi költségvetésbe.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az a 2000 fő, amennyivel kevesebb
turista jött az idén nyáron, annak valami oka kell, hogy legyen. Talán csak az, hogy
nem volt ellenőrizve, vagy valami más? Tud-e erre valaki válaszolni. Mert a napi 60-70
fő az jelentős szám.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, a városnak van gazdasági
programja, illetve jelen ülés napirendjei között szerepel a város sportkoncepciója. Van
továbbá közművelődési koncepciója, és 2007-ben volt az utolsó idegenforgalmi
koncepció. Ezek mindegyikét az önkormányzat készítette el.
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A TDM szervezet viszont elég régóta fennáll, miért is nem készült még el ez az
idegenforgalmi koncepció, mikor az önkormányzat a turisztikai feladatainak
ellátásával ezt a szervezetet bízta meg.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy a marketing tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettséget
ne vállalja a testület. Tudomása szerint a Városfenntartó bizottság is hasonló döntést
hozott.
Dr. Glózik Klára a GYÜSZTE elnöke reagálva a hozzászólásokra elmondta, jó kérdés,
hogy mitől csökkent az ide látogatók létszáma. Nyilván nem csak azért, mert az
ifjúsági turizmus ilyen mértékben esetleg nő, hanem ténylegesen sokat számít az
időjárás is. Ez látszik minden olyan helyen, ahol egyébként vízparti turizmusra
építenek. Véleménye szerint ezt két irányból lehetne még jobban megkülönböztetni,
felfedni az okokat. Az egyik egyfajta kutatási metódus, ami mentén végig lehet
menni, kérdőívezéssel, egyéb interjúkkal, hogy mi az, ami miatt ez csökkent.
Csökkent-e ez a látogatottság esetleg a strandokon és más intézményekben. Amit a
maga részéről még érzékel az az, hogy a városban lezajlott fejlesztéseknek még
sokkal intenzívebb marketinget kell ebből az irányból is kifejteni. Mindig kellenek
olyan attrakciók, amire eljönnek az emberek. Ez nem csak az attrakciófejlesztéssel,
hanem a marketinggel is összefügg. Két véleményező bizottság is úgy döntött, hogy
marketingtevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettség vállalását nem
javasolja az önkormányzatnak. A marketing terv alapján úgy gondolták, hogy ezek
olyan plusz lehetőségek, melyekkel az önkormányzat, ha akar él, ha nem akar nem él.
Továbbá az is nagyon meghatározó, hogy egyáltalán a marketinget kinek szánják. Egy
erőteljes összefogással, sokkal több vendéget lehetne ide vonzani. Közösen akár az
intézményekkel, akár más szervezetekkel ezt erősíteni. Ez az út lenne a helyes.
Remélhetőleg lesznek olyan pályázati lehetőségek, ahol a meglévő marketing keretet
nem csak plusz pénzzel, hanem közös fellépéssel tudják úgy irányítani, hogy ez a
városban élőknek és az ide érkező turistáknak, befektetőknek megfeleljen.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint, abban nincs vita a két
fél között, hogy egy nagyon erős városmarketingre van szükség.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök véleménye szerint a város marketing és a
turisztikai marketing csak együtt tud működni, nem lehet a kettőt különválasztani. Ha
megnézzük akkor a város vonatkozásában 30 % városmarketing és a többi, mivel a
turizmusra építünk a gazdasági része is nagyon fontos, de addig amíg kifele nem
mutatunk egy olyan képet, hogy ide érdemes jönni, addig hiába várjuk a gazdasági
szereplőket, beruházókat, úgy sem fognak idejönni. Először ezt az oldalt kellene
nagyon megerősíteni, persze nagyon nagy szükség van a városmarketingre is, de a
kettőt nem lehet szétválasztani. Ha a város nem költ rá pénzt, akkor mitől várják azt,
hogy itt bármilyen fejlődés is legyen.
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Egy olyan egyesülettől, akinek a tagdíjakon kívül maximum pályázati pénz lehetőségei
vannak, illetve a tagok által befizetett támogatási pénzek. Így hogy várja el az
önkormányzat, hogy mindent az egyesület finanszírozzon. Természetesen az
önkormányzat pénzbeli támogatással segíti az egyesületet, ezzel nincs probléma, de
miért kell akkor marketing tervet készíteni az egyesületnek, hogy ha azt 1 perces
beszélgetés nélkül a két véleményező bizottság lesöpri, nem támogatja.
A képviselő-testületnek a Pénzügyi bizottság véleményével kell kialakítani a
véleményét. A másik két bizottság nem beszélgetett erről, viszont a Pénzügyi
bizottság elég alaposan kitárgyalta ezt a kérdést és fogalmazta meg azt a módosító
indítványt, hogy a jövő évi programjaikat az intézmények és a TDM szervezet a
hozzárendelt költségekkel egyeztessék le és építsék bele a város költségvetésébe.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, az Ügyrendi bizottság
elfogadta a marketing tervet és a beszámolót, csak a kötelezettségvállalást nem
támogatták. Tényként kell azt megjegyezni, hogy az egyesület bevételeinek
nagyrészét még is csak az önkormányzat adja. Évek óta jelentős összeggel támogatja
ennek az egyesületnek a működését, és a pályázataikhoz is szinte miden esetben az
önkormányzat adja a szükséges önerőt.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta a Városfenntartó bizottság sem söpörte
le az asztalról a beszámolót. A bizottság ülése viszont megelőzte a Pénzügyi bizottság
ülését és olyan döntési javaslat volt előttük, miszerint ennek a bizottságnak a
véleményével kellett volna elfogadni a döntési javaslatot, ami azonban a
Városfenntartó bizottság ülése után következett.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy a döntési javaslatban szereplő 1-3 pontról külön-külön szavazzanak.
Elsőként az 1. pontban foglaltakat tette fel szavazásra, amely szerint a 2017. évre
vonatkozó feladattervet megismerték az abban foglaltakkal egyetértenek, azonban
pénzügyi kötelezettséget nem vállalnak.
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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
68/2016. (II.11.) Gye. Kt. határozata alapján megkötött hatályos
megállapodás II. fejezetének 5. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint
TDM szervezet által elkészített 2017. évre vonatkozó feladattervét
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(melynek része a marketingterv) megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért, azonban pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. pontot a Pénzügyi bizottság által javasolt
kiegészítéssel javasolta elfogadni, amely szerint november közepéig az érintett
intézmények a jövő évi programjaikat költségvetéssel együtt egyeztessék le
a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
koordinálásával a marketing feladatok meghatározása érdekében.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság javaslatából még
kimaradt az, hogy a bizottság által elfogadott marketing költségek kerüljenek
beépítésre a 2017. évi költségvetésbe.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi bizottság az egyeztetést
folytassa le az önkormányzattal és az intézményekkel 2016. november közepéig, majd
a javaslatát tegye meg a képviselő-testület felé, melyet a költségvetési koncepció
összeállításánál vegyenek figyelembe.
Felkérte a képviselőket szavazzanak erről 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
487/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017
évre vállalt marketingterv költség mellékletben szereplő költségeket
és a GYÜSZ-TE által adott marketingfeladatokra vonatkozó opcionális
ajánlatokat megismerte.
November közepéig az érintett intézmények és gazdasági társaságok
a jövő évi program terveikhez kapcsolódó marketing terveiket és
azok forrásigényét egyeztetik a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsággal, majd a bizottság javaslata
beterjesztésre kerül a képviselő-testület december havi ülésére.
A testület által jóváhagyott marketing költségek pedig kerüljenek
betervezésre az adott intézmény 2017. évi költségvetésébe.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. pontban foglaltakról kérte a képviselők
döntését, melyben az októberi beszámolót a Pénzügyi bizottság véleményével
elfogadják.
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
488/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
68/2016. (II.11.) Gye. Kt. határozata alapján élő megállapodás II.
fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2016.
októberi beszámolóját, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság véleményével elfogadja.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.Napirendi pont
Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi bölcsőde támogatásával kapcsolatban
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 bizottság elnök elmondta, képviselő-testület a januári
ülésén úgy határozott, hogy Kft. fenntartásában működő családi napközit
támogatásban részesíti. A testületi döntés értelmében a támogatói szerződés
határozatlan időtartamra megkötésre került. A döntés alapján a családi napközi
gyermekenként – maximum 7 fő – 4.000.-Ft támogatásban részesül.
Mivel a gyermekvédelmi törvény megváltozott 2017. január 1-től a módosítás alapján
a bölcsődei feladat ellátás átalakul. A módosítás megszünteti a családi napközi ellátási
formát és a meglévő családi napközit családi bölcsődeként lehet tovább működtetni.
A családi bölcsőde ugyanolyan tárgyi és személyi feltételekkel működtethető, mint a
családi napközi, a fenntartó döntése, hogy kívánja-e tovább folytatni tevékenységét,
ha igen, akkor ezt csak a családi bölcsőde keretein belül teheti meg.
Hornokné Giricz Annamária a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. ügyvezetője
írásban fordult az önkormányzathoz, melyben úgy nyilatkozott, hogy 2017. január 1.
napját követően is biztosítani szeretné ezt a szolgáltatást, már el is indította a
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működési engedély módosításával kapcsolatos eljárást az illetékes hatóságnál az
ellátási forma változás okán.
A működési engedélyt kiadó hatóság hiánypótlásra szólította fel a Kft-t: igazolja,
hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő épületben családi
bölcsődét működtessen.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a tulajdonosi
hozzájárulás megadását, és a családi bölcsőde támogatása –szerződés módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
az 1. 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
489/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmének helyt ad,
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő Polyákhalmi u. 1. sz. alatti
óvodaépületben a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 2017.
január 1. napjától családi bölcsődét működtessen, azzal a kikötéssel,
hogy a családi bölcsőde működése az óvodai feladatellátást nem
veszélyeztetheti.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben 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
490/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. kérelmének helyt adva, 2017. január 1. napjától a családi
bölcsődeszolgáltatáshoz - a családi napközi szolgáltatáshoz biztosított támogatás
feltételei szerint - önkormányzati támogatást biztosít.
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A támogatás biztosításához szükséges a 2015. február 1. napján kötött szerződés
módosítása az alábbi tartalommal, ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés módosításáról:
SZERZŐDÉS
2017. évi módosításáról
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124. sz. adószáma: 15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525;
államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi Balázs polgármester;
továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH
szám: 21904363-8010-571-04; képviseli Hornokné Giricz Annamária) ügyvezető
továbbiakban: Működtető) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 19/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával
támogatást biztosított a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére családi
napközi szolgáltatáshoz. A családi napközi 2017. január 1. napjával a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása okán
családi bölcsőde ellátási formává alakul át. Az ellátási forma átalakulása miatt a
szerződés 1. és 2. pontja 2017. január 1. napjával az alábbiakra módosul:
1.) Működtető kijelenti, hogy a családi bölcsőde jogszerű működtetéséhez szükséges
engedélyekkel rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a családi bölcsőde engedélyezett férőhelyének száma: 7
fő.
2.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy közöttük a jelen szerződés 2015. február 1.
napján lép hatályba határozatlan időtartamra. A szerződés megszűnik, ha a
Működtető családi bölcsőde működési engedélye visszavonásra kerül. Működtető a
működési engedély visszavonását köteles három napon belül írásban bejelentenie az
Önkormányzatnak. Amennyiben Működtető bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget a jogosulatlanul felvett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt
összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.
Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Működtető a családi bölcsődei
szolgáltatásra 2017. január 1. napjától nem rendelkezik jogerős működési engedéllyel
jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba és a 2015. február 1. napján kötött
szerződés 2016. december 31. napjával megszűnik.
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A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az Áht-ban
valamint a Gyvt.-ben foglaltak az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 3 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Hornokné Giricz Annamária
ügyvezető

Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Dr. Varga Edit Brigitta háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2016. október 18. napján jelezte, hogy a
8. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésében 2016. november 1.
napjától 2 helyettesítő orvost kell megjelölni.
Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos arról tájékoztatta a hivatalt, hogy Dr. Petrikó Attila
Gábor és Dr. Magyar László vállalták a helyettesítést november és december hónapra
is. Ezek miatt szükséges a feladat ellátási szerződés módosítása a döntési javaslatban
foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
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
491/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Premium Med
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság képviseletében eljáró
dr. Varga Edit Brigitta háziorvos kérelmének helyt adva, a 2013. június 3. napján
kötött terület-ellátási szerződés módosításához a második és harmadik helyettesítő
orvos személyének kijelölése miatt hozzájárul.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosítás
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére:
Feladat-ellátási szerződés
2016. évi II. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (képviselő: Toldi
Balázs polgármester, székhely. 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., adószám:
15725527-20-4), mint Megbízó
másrészt Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
(székhely: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 41., cégjegyzékszáma 04-09-012158,
képviselő, személyes közreműködő: dr. Varga Edit Brigitta háziorvos) továbbiakban
Megbízott
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. július 3. napján határozott idejű szerződést – 2013. 08. 01. napjától 2018.
július 31. napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet
ellátására. Dr. Varga Edit Brigitta háziorvos jelezte, hogy a körzet helyettesítését. 2016.
november 1. napjától december 31. napjáig Dr. Magyar Hajnalka, Petrikó Attila Gábor
és dr. Magyar László háziorvosok látják el. A második helyettesítő orvos személyének
kijelölése miatt a szerződés 5. 3. pontja 2016. november 1. napjával az alábbiakra
módosul:
Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér
helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal,
nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos
jogszabályban leírtak szerint eljárni.
Helyettesítő orvos neve:

Helyettesítés időtartama

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Schóber Ottó
Dr. Petrikó Attila Gábor

2016. szeptember 1. – 2016.
szeptember 30.
2016. október 1. – 2016. október 31.

Dr. Magyar Hajnalka
2016. november 1. – 2016. december
Dr. Petrikó Attila Gábor
31.
Dr. Magyar László
A felek által Gyomaendrődön 2013. július 3. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
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Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.
…………………………….
….…..………………………………..
Dr. Premium Med Egészségügyi Szolgáltató Kft Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Varga Edit Brigitta
Toldi Balázs
háziorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület ez év
májusában vizsgálta felül az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos helyi
rendeletét. A felülvizsgálattal egyidőben felmerült a lehetősége annak, hogy a Katona
J. u. 54. szám alatti bérlakást más módon kívánja hasznosítani. Tekintettel a más célú
hasznosítás lehetőségére a rendelet felülvizsgálata során a lakás kikerült a szolgálati
bérlakások köréből.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. írásban jelezte, hogy temetőgondnokot
kíván alkalmazni 2016 októberétől, akinek szüksége lenne a gondnoki bérlakásra. A
bérlakás kiutalásához szükség van a helyi rendelet módosítására, mely során az
önkormányzati tulajdonú bérlakás ismét szolgálati bérlakásként kerül a rendeletben
meghatározásra.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a rendelet tervezet
szerinti módosítását.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. október hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. október 28.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez]
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Szolgálati jellegű bérlakások

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Bérlakás címe

Komfortfokozat

m²

Szoba-

Garázs

Lakbér

Garázs

Óvadék

szám

m²

összege

bérleti

összege

Ft/hó

díj

Ft

(nettó)

ÁFÁval
Ft/hó

2

Álmos u. 11

Összkomfort

64

2

16.680

50.000

3

Hősök u.

Komfortos

59

2

12.140

50.000

39/B
4

Fő u. 45/1.

Összkomfort

59

2

15.390

50.000

5

Fő u. 45/2.

Összkomfort

59

2

15.390

50.000

6

Apponyi u.

Összkomfort

65

2

16.940

50.000

Összkomfort

72

2

18.770

50.000

Összkomfort

61

2

15.910

50.000

Komfortos

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

1,5

11.940

50.000

Komfortos

58

2

11.940

50.000

Komfortos

55

1,5

11.320

50.000

Komfortos

58

1,5

17.750

50.000

Komfortos

57

2,5

11.730

50.000

24/B
7

Népliget u.
1/A

8

Népliget u.
1/B

9

Október 6
ltp. A/2

10

Október 6ltp
A/13

11

Október 6
ltp B/8

12

Október 6.
ltp B/3

13

Október 6.
ltp. B/10

14

Vásártéri ltp.
¼
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15

Fő út 210.

Összkomfort

80

2,5

16

Magtárlaposi

Összkomfort

80,79

Lakótér

út 1-3./I.

28.980

50.000

18

29.100

1.540

50.000

18

28.900

1.540

50.000

+2
szoba

17

Magtárlaposi

Összkomfort

80,32

út 1-3./II.

Lakótér
+1,5
szoba

18

Magtárlaposi

Összkomfort

68,37

út 1-3./III.

Lakótér

24.610

50.000

20.500

50.000

25.930

50.000

12.970

50.000

+1,5
szoba

19

Magtárlaposi

Összkomfort

56,94

út 1-3./IV.

Lakótér
+1
szoba

20

Magtárlaposi

Összkomfort

72,03

út 1-3./V.

Lakótér
+1,5
szoba

21

Katona J. u.

Komfortos

63

1,5

54.

5.Napirendi pont
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati 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, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a temetői szolgáltatások közül az urnafülke
és az urnasírhely árait szeretné módosítani.
A módosítást azzal indokolja, hogy az urnafülke és urnasírhely megváltás díjtételei
nincsenek összhangban az egyszemélyes normál, illetve a gyermek sírhelyek
megváltásának árával. Jelenleg az egyszemélyes normál sírhely 25 évre nettó 14.422.Ft, a gyermek sírhely 25 évre nettó 9.919.- Ft, az urnasírhely és urnafülke 15 évre
nettó 42.750.- Ft. Az urnasírhely és urnafülke díjtétele így nem ösztönöz arra, hogy az
ügyfél a kisebb terület igényű urnás temetésre alkalmas szolgáltatást válassza.
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Az ügyfél, a magas díjtétel miatt az urnás temetésnél is normál sírhelyet vált.
Fenti indokok miatt az üzemeltetéssel megbízott kft. ügyvezetője az alábbi díjtételek
elfogadását javasolja 2016. november 1.-től kezdődően.
Urnafülke 15 évre nettó 16.500,- Ft
Urnasírhely 25 évre nettó 10.000.- Ft
Ezen módosítással együtt az egyéb díjaknál javasolja a kerekítési szabályok
alkalmazását az egyszerűbb kezelhetőség érdekében.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a rendelet tervezet
szerinti megalkotását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. § (4) Az üzemeltető a köztemetők működtetését biztosító fenntartási, üzemeltetési
és a temetkezési szolgáltatási díjakat az önkormányzat nevében - más
helyett történő számlakibocsájtás útján - szedi be és kezeli. Az üzemeltetéshez
kapcsolódó kiadásait köteles a számvitelében elkülönítetten kimutatni. A köztemető
fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Ör. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (4) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén: 60 év
b) urnafülke esetén: 15 év
c) sírhely esetén: 25 év."
3. § Az Ör. 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
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„12/A. § A köztemetőben a sírásással, sírhelynyitással és exhumálással kapcsolatos
feladatok kizárólag az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével végezhetők
el, melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2016. november 1.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. október
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2016. október hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2016. október 28.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet a 26/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
adatok forintban
A
B
1

Temető fenntartási hozzájárulás

2.500

2

Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak

3

Ravatalozó bérlet

19.500

4

Hűtőszekrény használata (Ft/nap)

2.500

5

Sírásás (egyszemélyes normál)

12.000

6

Sírásás (egyszemélyes mélyített)

17.000

7

Sírásás (gyermek sírhely)

5.000

8

Sírásás (urna sírhely)

5.000

9

Ügyintézés

2.000

10

Exhumálás során normál sír nyitása

14.500
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11

Exhumálás során mélyített sír nyitása

17.000

12

Exhumálás

10.000

13

Sírhelyek árai

14

Egyszemélyes normál sírhely 25 évre

14.500

15

Kétszemélyes normál sírhely 25 évre

29.000

16

Egyszemélyes mélyített 25 évre

19.000

17

Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre

38.000

18

Gyermeksírhely 25 évre

10.000

19

Urnasírhely 25 évre

10.000

20

Urnafülke 15 évre

16.500

21

Egyszemélyes sírbolt 60 évre

72.000

22

Kétszemélyes sírbolt 60 évre

104.000

23

Háromszemélyes sírbolt 60 évre

144.000

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
6.Napirendi pont
Térségi Szociális Gondozási Központ átalakítása - új intézmény alapítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a jelenlegi törvényi szabályozás miatt át kell
alakítani az intézményt – 2017. január 1-től a gyermekjóléti központot ki kell
szervezni, és új intézményként kell tovább működtetni, mivel az csak a járásszékhely
települési önkormányzat fenntartásában működhet. A Térségi Szociális Gondozási
Központnak, amely társulási fenntartásban működik, nem lehet része a
gyermekjóléti központ. A feladat-ellátásban az intézmény átalakítása nem okoz
változást, a jelenlegi személyi és tárgyi feltételek mellett fog történni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a döntési
javaslatokról.
Az 1. döntési javaslat a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezésű
intézmény alapításáról szól.
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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
492/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában
és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 2017. január 1. napjával
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ megnevezésű, 5502
Gyomaendrőd, Fő u. 2. székhelyű, gazdasági szervezettel nem
rendelkező önállóan működő költségvetési szervet alapít, család- és
gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ valamint
helyettes szülői feladatok ellátására, mely a Magyar Államkincstár
által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az új intézmény alapító okiratának elfogadásáról szóló 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
493/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
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1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
A költségvetési szerv
székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
2.2.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Térségi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

4.
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: családsegítés, gyermekjóléti alapellátások
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a
krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti
szolgáltatás
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A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.3. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével
- a működtető és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozásanevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt
megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
14 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
16 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
17 104043
Család és gyermekjóléti központ
4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati
feladatokat is. A család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község,
Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén, a család- és
gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja
el.
5.
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető
pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi
eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói
jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony
6.
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2016. október 27.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
megbízzák Pál Jánosnét az intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával.
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
494/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pál Jánosné, 5500
Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 1. szám alatti lakost a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján kinevezi határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyba, valamint megbízza a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával, határozott időre, 5
évre, 2017. év január hónap 1. napjától, 2021. év december hónap 31. napjáig.
Az intézményvezető bérét, mint magasabb vezető az 1992. évi XXXIII. tv. 23., 61-77. §ai, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §, 14. § és 15/A §-ai alapján a
következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
(G. fizetési osztály 9. fizetési
fokozat)
Szociális ágazati összevont pótlék
Magasabb vezetői pótlék (250%):
Összesen (kerekítve):
Határidő: azonnal
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169.228 Ft
41.495 Ft
50.000 Ft
260.723 Ft

Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Toldi
Balázs polgármestert, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény 36. §-ban foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségnek a
megadott határidőn belül a törvényes eljárási rendnek megfelelően
tegyen eleget.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben az
intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárást
kezdeményezik.
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
496/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/K. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés iránti kérelmet terjeszt elő az általa 2017. január 1.
napjával alapított Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalánál a 2017. január 1. napjával hatályba lépő a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény módosítása okán.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója az új
intézményt a jelenleg hatályos szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
adatok szerint, változatlan személyi és tárgyi feltételekkel működteti
tovább.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester végezetül az intézmény alapdokumentumainak
elfogadásáról szóló 6. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) bekezdés d) pontja alapján jóváhagyja a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programját valamint
szervezeti és működési szabályzatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója
elfogadja, hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Program függelékét képezi a mindenkor hatályos, a
szakminisztérium által kiadott protokoll, illetve a módszertani
intézmény által kiadott útmutató, szakmai ajánlás.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
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, Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ
Győző Városi Könyvtár intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az intézmény alapító okiratát módosítsa. Kérte, hogy az alapító
okiratba kerüljön be a könyvkiadás kormányzati funkció megnevezés.
Mint ismeretes a képviselő-testület a 593/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával elfogadta
a Ki kicsoda Gyomaendrőd 2017 című kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatást, amely
szerint a képviselő-testület támogatja a kiadvány kiadását.
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Kiadóként a Határ Győző Városi Könyvtárat nevezte meg. Ahhoz, hogy ez
megvalósulhasson, módosítani szükséges az alapító okiratot.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
Elsőként az alapító okirat módosításáról szóló 1. 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
498/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1016-

/2016.
Módosító okirat

A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. június 25. napján kiadott, VI. 1778-9/2016. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
…../2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
3 082044
Könyvtári szolgáltatások
4 083020
Könyvkiadás
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. március 26. napján kelt, VI.
1778-3/2015. számú alapító okiratot visszavonom.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Határ Győző Városi Könyvtár 2016. október 27. napján kelt,
………………….. napjától alkalmazandó VI. 1016/2016. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. október 27.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal

Toldi Balázs polgármester a következőkben a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratról 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
499/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
Okirat száma: VI.1016-

/ 2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
A költségvetési szerv
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak
alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány
feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910100
Könyvtári, levéltári tevékenység
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az
intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása,
megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári
Tevékenység.
4.4.
A költségvetési szerv
megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 082042
2 082043
3 082044
4 083020

alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
kormányzati funkció megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi
Könyvtár alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési
szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
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5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető
pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi
eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
jogviszony
törvény
5.3.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv
szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a
belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg.
6.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. március 26. napján kelt, VI.
1778-3/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Határ Győző Városi Könyvtár 2016. október 27. napján kelt,
………………………. napjától alkalmazandó VI. 1016/2016. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
Gyomaendrőd Városa részére felajánlott Babagyűjtemény
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Latorcai-Ujházi Aranka és Dr. Latorcai János
Gyomaendrőd városának ajándékozta saját babagyűjteményét, valamint a kiállításhoz
szükséges egyéb eszközöket, berendezési tárgyakat. A Babagyűjtemény 560 darab
babából áll, melyek 26 darab zárható üvegtárolóban vannak elhelyezve. A babák és
az egyéb kiállított tárgyak kifogástalan minőségben, retusálva kerültek a
Látogatóközpontba. A babagyűjtemény becsült értéke 9.240.000,- Ft, a kiegészítő
berendezési tárgyak becsült értéke 2.700.000,- Ft. A gyűjtemény értéke 11.940.000,Ft.
A Babagyűjtemény a Határ Győző Városi Könyvtár gyűjteményi leltárába kerülne
bevezetésre, de folyamatosan megtekinthető a Körös Látogatóközpontban. A Kállai
Ferenc Kulturális Központ köteles gondoskodni a gyűjtemény folyamatos
megtekinthetőségéről, valamint annak megóvásáról.
Az ajándék elfogadását határozatban szükséges rögzíteni.
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
500/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
köszönettel elfogadja Dr. Latorcai-Ujházi Aranka és Dr. Latorcai János
Gyomaendrőd városának adományozott babagyűjteményt.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
az
ajándékozási
szerződés
megkötésére és valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a Határ Győző Városi Könyvtár Intézményvezetőjét, hogy az
ajándékozási szerződés megkötését követően a Babagyűjteményt a
Könyvtár gyűjteményi leltárába vezesse fel, valamint felkéri a Kállai
Ferenc Kulturális Központ Intézményvezetőjét, hogy a gyűjtemény
Körös
Látogatóközpontban
történő
folyamatos
megtekinthetőségéről,
valamint
annak
állagmegóvásáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
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9.Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2016. (V. 26.) Gye. Kt. határozatában a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél további vizsgálatot, ellenőrzést rendelt el a 2015. évi
53 millió forintos vagyonvesztés objektív és szubjektív okainak vizsgálatára.
Az önkormányzat a veszteség okának vizsgálatára, belső ellenőrzés lefolytatására
Dávidné Csontos Marianna belső ellenőrt bízta meg.
A belső ellenőr a vizsgálatot elvégezte, a belső ellenőrzési jelentést megküldte az
önkormányzat részére, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják.
Poharelec László képviselő véleménye szerint ezt a jelentést merészség lenne
elfogadni, legfeljebb tudomásul vehetik, mert nem tudnak mit csinálni. A felelősöket
lehet keresni, de a képviselő-testületnek előbb saját magában kell keresnie a hibát.
Ugyan úgy vonatkozik ez az előző testületre is. Ő már annak idején is jelezte, hogy
problémák vannak, de erre mindig az volt a válasz, hogy ne kötözködjön, tudomásul
kell venni és kész. Ez egy intő példa a képviselő-testületnek, hogy amikor egy
beszámolót elfogad, akkor azt tényleg fogadja el, vagy csak mondja azt, hogy
megismerte és tudomásul veszi. Ha elfogadja, akkor az azt jelenti, hogy egyet is ért
vele.
A maga részéről a jelentésben leírtakat nem tudja elfogadni csak tudomásul veszi,
mert nem tudnak mit csinálni, ugyanis a felelősségre vonásnak nincs meg a jogi
háttere.
Köszönte Dávidné Csontos Mariannak az ellenőrzés lefolytatását. Köszönte továbbá
Polgármester úrnak, hogy végre elindította azt a folyamatot, hogy tényleg komolyan
kell venni a gazdasági társaságaink működését. A gazdasági társaságokon keresztül
komoly milliók folytak ki a város kasszájából, amiből már a fürdőben nem egy, hanem
akár öt csúszdaparkot is fel lehetett volna építeni. A költségvetés elfogadásánál
nagyon meg kell gondolni, hogy mire költjük el a pénzünket és mit hol engedünk ki.
Ez a jelentés egy intő példa kell, hogy legyen a képviselő-testület számára.
Ismételten hangsúlyozta, hogy a jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és erre kérte
a képviselő társait is.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, azért a képviselő-testület a tulajdonos, hogy a
jelentésre érdemben reagáljon. Az lehet igen vagy nem, vagy tartózkodik az adott
képviselő. Nem egy egyszerű tájékoztatóról van szó, aminek semmilyen joghatása
nincs, hanem komoly jogi következmények társíthatóak hozzá.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, hogy az 1. döntési javaslat
szerint is tudomásul veszik a jelentést.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
hozzák meg döntésüket. Az 1. 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
501/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. 2015. évi
gazdálkodásának az éves beszámolóban kimutatott 53 millió forintos
vagyonvesztés objektív és szubjektív okának vizsgálatáról
készült belső ellenőrzési jelentést.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a
kft. ügyvezetőjének kockázatkezelési tervet kell készíteni.
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
502/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhívja a
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. ügyvezetőjének a figyelmét a Kft.
szervezeti egységeinek hatékony ellenőrzésére, a folyamatos kontroll
biztosítására, kiemelt figyelemmel a kockázatos területeken történő
teljesítmények nyomon követésére. Ennek érdekében a Kft.
ügyvezetője készítsen kockázatkezelési tervet.
A kockázatkezelési tervnek ki kell terjednie arra, hogy ki a felelős az
egyes típusú kockázatok kezeléséért.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Dinya József ügyvezető
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Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra,
melyben meghatározzák a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámoló készítésének
szempontrendszerét.
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
503/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy határozza meg a
GYOMASZOLG
IPARI
PARK
Kft. beszámoló
készítésének a
szempontrendszerét.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
10.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az 1-6. havi veszteségből sikerült 1
millió Ft-ot ledolgozni a kft-nek és a jelen beszámoló alapján év végéig további
csökkenés várható. Látszik, hogy a jelenlegi ügyvezetés mindent megtesz a veszteség
további csökkentése érdekében, melyet ezúton is köszönnek neki.
A véleményező bizottságok a beszámoló elfogadását javasolják.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, 2016. szeptember 1-től az
inkubátor ház teljes területe ki van bérelve, így a bérleti díj valószínűleg fedezni fogja
azt az értékvesztést, amely a Kft negatív eredményének a 70-80 %-át eredményezi.
Remélhetőleg ez így lesz és a jövőben az újonnan betelepült cég, amely kibérelte a
ház másik felét növekedni tud, és több embert tud majd foglalkoztatni.
Ezzel egyrészt javul a foglalkoztatás helyzete a városban, másrészt az inkubátor ház is
eléri azt a célt, amit megfogalmazott az akkori testület, hogy segíti az induló és a
fejlődő vállalkozásokat.
Amennyiben sikerül lezárni az inkubátor házhoz kapcsolható pályázatot és
ténylegesen el tudnak számolni a Magyar Államkincstárral, lezártnak tekinthetik a
projektet, továbbá választ kapunk arra, hogy az ipari park, mint jogcím hogyan és
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milyen formában vihető tovább, akkor felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e
továbbra is a Gyomaszolg Ipari Park Kft-re, mint önálló gazdasági társaságra. A
társaság jelenleg alig végez tevékenységet, egy vagyonkezelői társaság. Így a
működésénél jelentkező fix költségek megszűnnének, ezáltal hatékonyabbá és
gazdaságosabbá tudnák tenni a város működését. A következő év közepére eldől,
hogy a társaságot hogyan tudják beolvasztani a Zöldpark Kft-be, ami nem jelentene
munkahelyvesztést, a foglalkoztatás csökkenést a városban, ez egy gazdasági lépés
lenne, amellyel pénzt tudnának spórolni a városnak.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
504/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. 1–9. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–9.
hónap mérleg szerinti eredménye -48.549 eFt, az éves tervezett 2 eFt-al szemben.
A korábbiaktól eltérő nagyarányú veszteség okai az augusztusi Képviselő-testületi
ülésre készített beszámolóban részletezésre kerültek. Az április 1-t követően
kiszámlázott közszolgáltatási árbevétel még nem jelent meg a társaság
gazdálkodásában. A társaság megítélése alapján az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-vel való együttműködés várhatóan eredményes lesz.
A társaság tervezett 1-12. hónap eredménye várhatóan 8.184 eFt körül fog változni.
A bizottságok a beszámolót megtárgyalták és elfogadásra javasolják.
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Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a beszámolót torzítja az, hogy
nincsenek lekönyvelve bizonyos árbevételek, melyek függőben vannak. Az elmúlt
napokban megérkezett az NHKV Zrt-től a II. negyedévre vonatkozó elszámolás, így
nagyjából látható, hogy erre a 3 hónapra milyen árbevétellel számolhat a társaság. A
várakozásokat felülmúlta az elszámolás, így valószínűleg többet fognak tudni
kiszámolni, mint amivel kalkuláltak. Így a várható 8 millió Ft még több is lehet. A
várakozáson felül teljesített a gazdasági társaság illetve az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés is segítségünkre van abban, hogy
a közszolgáltatásnak ezt a szintjét stabilizálják, és végre ne kelljen 2017-ben
önkormányzati támogatásokat nyújtani a hulladékszállításhoz.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
505/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 2016. 1–9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12.Napirendi pont
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Állami
Számvevőszéki ellenőrzésének jelentésére készített intézkedési terv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, mint ismeretes az október 12-i soron kívüli
ülésen a képviselő-testület elfogadott egy intézkedési tervet, melyet az Állami
Számvevőszék polgármester részére eljuttatott figyelemfelhívására tettek meg. Ugyan
így a kft-nek is el kellett készíteni egy intézkedési tervet, melyet a kézhezvételtől
számított 30 napon belül meg kell küldeni az ÁSZ részére.
A kft elkészítette az intézkedései tervet, melyet a tulajdonosi kör taggyűlése
tudomásul vett és elfogadott bizonyos kiegészítésekkel. Az intézkedési terv az
előterjesztés mellékletében olvasható.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak az intézkedési terv
megismeréséről.
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
506/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő 2011-2014. évi
gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségi ellenőrzéséhez
kapcsolódó számvevői jelentésre összeállított Intézkedési Tervét.
Határidő: azonnal
13.Napirendi pont
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-től átvett feladatokkal bővült. A társaság a tevékenységi körének bővülésével
építőipari kivitelezési munkákat is végez vállalkozási alapon.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap mérleg szerinti eredménye -1.130 eFt.
A társaság tevékenységei eredményességét bemutató táblázat alapján a zöldterület
gazdálkodásban és az építőipari kivitelezésben keletkezik nagyobb arányú veszteség.
Időközben a képviselő-testület megkapta a Zölpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. és a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságainak határozatait az 1-9. időszakról
szóló beszámoló elfogadásáról.
A Zöldpark Kft. Felügyelő Bizottsága az október 24-i ülésén hozott határozatában azt
javasolja, hogy a Zöldpark kft. ügyvezetője készítsen kockázatviselési tervet a Kft.
tevékenységéről. Továbbá az augusztus 24-i ülésén hozott határozatában azt
javasolja, hogy az önkormányzat építőipari kivitelezési munkáira külső vállalkozást
csak akkor kérjen fel, ha a Zöldpark Kft. kapacitása le van kötve.
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És hogy a bérlakások bérleti díja a költségalapú bérlakások bérleti díjához hasonlóan
kerüljön beszedésre és továbbutalásra az önkormányzat felé. A szükséges
karbantartási feladatokat a Zöldpark Kft. önkormányzati megrendelésre végezze el.
Dr. Uhrin Anna jegyző hozzátette, ahhoz hogy a Zöldpark Kft-nek az önkormányzat
adjon munkát, a versenyeztetési szabályokat és az egyéb jogszabályi előírásokat
ugyan úgy be kell tartani.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető további kiegészítésként elmondta, a
költségalapú bérlakásokból származó bérleti díj bevétel az önkormányzathoz érkezik,
hiszen az évekkel ezelőtt megvalósított pályázati kiírásnak ez volt a feltétele. Az egyéb
bérlakások esetében viszont közvetlenül a Zöldpark Kft. kapja meg ezeket a
bevételeket, amiből neki a karbantartási feladatokat el kell látnia.
Betkó József bizottsági elnök reagálva elmondta, az egyéb lakások bérleti díja
annyira kevés, hogy abból rendes karbantartást elvégezni nem lehet.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, ezen lakások bérleti díjait a képviselő-testület
határozza meg rendeletben. Amennyiben szükségesnek látják, úgy ezt felül lehet
vizsgálni.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, a Felügyelő bizottság javaslata nem arról
szólt, hogy a bérleti díjakat emeljék, hanem, hogy a bérleti díjak alacsony szintje miatt
a karbantartás ne generáljon veszteséget a Kft-nél, ezért önkormányzati
megrendelésre készítse el a karbantartási feladatokat.
Poharelec László képviselő megjegyezte, tudomásul kell venni, hogy a bérlakások
üzemeltetése soha nem lesz pluszos. Ahhoz, hogy a Kft gazdálkodása emiatt ne
legyen mínuszos, valamilyen szinten az önkormányzatnak a kiegészítést oda kell
adnia.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, a 2017. évi költségvetésbe
terveznek néhány millió Ft-ot, amellyel kiegészítenék a befolyt bérleti díjat, hogy
abból a karbantartási munkákat valamilyen szinten el tudják végezni.
Egyéb hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy határozzanak a beszámoló
elfogadásáról, továbbá hagyják jóvá a Felügyelő bizottságok önkormányzat felé
megfogalmazott javaslatait is.
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
507/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Zölpark Kft Felügyelő Bizottságának azon javaslatáról
kérte a képviselők döntését, miszerint a Zöldpark kft. ügyvezetője készítsen
kockázatviselési tervet a Kft. tevékenységéről.
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
508/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
kockázatos területeken történő teljesítmények nyomonkövetése
érdekében készítsen kockázatviselési tervet.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Dinya József ügyvezető
Toldi Balázs polgármester ezt követően a Felügyelő Bizottság augusztus 24-i ülésén
hozott azon javaslatáról kérte a képviselők döntését, amely szerint az önkormányzat
építőipari kivitelezési munkáira külső vállalkozást csak akkor kérjen fel, ha a Zöldpark
Kft. kapacitása le van kötve. Abban az esetben, ha ez a versenyeztetési szabályoknak
megfelelő és a Zöldpark Kft. adja a legjobb ajánlatot.
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
509/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat építőipari kivitelezési munkáira a versenyeztetési
szabályok és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett
külső vállalkozást csak akkor kér fel, ha a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. kapacitása le van kötve.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Felügyelő bizottság azon javaslatát, - amely
szerint a bérlakások bérleti díja a költségalapú bérlakások bérleti díjához hasonlóan
kerüljön beszedésre és továbbutalásra az önkormányzat felé. A szükséges
karbantartási feladatokat a Zöldpark Kft. önkormányzati megrendelésre végezze el azzal a módosítással javasolta elfogadásra, hogy a szükséges karbantartási
feladatokra pénzösszeget különítsenek el a 2017. évi költségvetésbe.
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
510/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonú bérlakások azon karbantartási munkáira,
amelyre a bérlakások kezelőjéhez befolyó bérleti díj nem nyújt
fedezetet az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a
lehetőségeihez mérten keretet biztosít.
Határidő: azonnal
14.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 1-9. havi
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–9.
hónap adózott eredménye 10.530 eFt, amely az előző év azonos időszakához képest
348 eFt-al magasabb. A beszámolóban a Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója
arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre jóváhagyott működési
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támogatásból 3 millió Ft összeget nem fog igénybe venni év végéig. A le nem hívott
működési támogatást a kemping fejlesztésére szeretné átcsoportosítani, ahol a
vizesblokkot kívánja felújítani és egy mosókonyhát kialakítani. Az Önkormányzat
2016. december 31-én látja a ténylegesen igénybe nem vett működési támogatás
összegét. A megtakarításból 500 E Ft-ot célszerű tartalékolni az esetleges prémium
kifizetésének forrásaként, 2,5 millió Ft-ot pedig felhalmozási maradványként
beépíteni a 2017. évi költségvetésbe, mely összeg a Liget Fürdőben található
kemping fejlesztésére fordítható.
A bizottságok megtárgyalták a beszámolót és elfogadásra javasolják, továbbá
javasolják a fejlesztési támogatás átcsoportosításának engedélyezését.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy jelenleg plusz 10 millió Ft
az eredménye a Liget fürdő Kft-nek.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként a beszámoló elfogadásáról
szavazzanak.
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
511/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. 1–9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a fejlesztési támogatás
átcsoportosításának engedélyezéséről 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
512/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. által 2016. december 31. napján igénybe nem
vett 2016. évi működési támogatás összegéből 500 ezer forintot
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tartalékol az ügyvezető igazgató részére 2017. évben esetlegesen
kifizetendő prémium összegére, továbbá a le nem hívott működési
támogatás és a prémiumra tartalékolt összeg különbözetét
felhalmozási maradványként beépíti a 2017. évi költségvetési
rendeletébe, mely összeget a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a kemping
felújítására és fejlesztésére köteles felhasználni.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15.Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 1-9. havi gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A társaság az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületeken való
gazdálkodás céljából lett létrehozva. A társaság az elmúlt háromnegyed évben érdemi
gazdálkodási tevékenységet nem folytatott.
Az önkormányzati tulajdonú termőföldekre kötött haszonbérleti szerződések közül
2016. szeptember 30. napjával 4 termőföld szerződése lejárt, melyeknek
területe összesen 88,42 ha.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 12.-ei
rendkívüli ülésén, úgy döntött, hogy a termőföldek hasznosításának jogát a többségi
befolyása alatt álló Kft. javára engedi át haszonbérlet jogcímén 10 éves időtartamra. A
haszonbérleti díj mértéke a mindenkori egy hektárra eső SAPS támogatás. Ennek
megfelelően a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti szerződések megkötése
folyamatban van, valamint ezzel párhuzamosan elkezdődtek a termőföldek
állapotfelmérései. Ezen adatok begyűjtését követően elkészül a vetési terv, majd az
azt követő üzleti terv is.
A Pénzügyi és a Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester 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
513/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Képviselő-testülete
2016. 1–9. hónap

Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16.Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulásáról
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, egy részletes beszámolót
olvashattak az intézmények háromnegyed éves működéséről. Látható, hogy mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon, szinte minden intézmény időarányosan teljesített.
2016. október 12. napján az önkormányzat főszámláján 375 millió Ft a rendelkezésre
álló forrás. A napi zavartalan működés feltételeinek megteremtése mellett az
Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint a TOP-os és egyéb
pályázatok benyújtásához szükséges tervek és megalapozó dokumentumok
finanszírozását is biztosítani kell.
Az év utolsó negyedévében is folytatni kell azt a fegyelmezett gazdálkodást, amit
mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről tapasztalhattunk az év során
annak érdekében, hogy év végéig se likviditási, se finanszírozási problémák ne
lépjenek fel.
Mindhárom bizottság a beszámoló elfogadását javasolja. A Pénzügyi bizottság azzal a
kiegészítéssel, miszerint a novemberi ülésre készüljön tájékoztatás a "Lélekkel a
Körösök mentén" turisztikai projekthez kapcsolódó teljesítendő indikátorokról
valamint az intézményeink által működtetett projektelemek eddig teljesített
mutatóiról.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy
szavazzanak a döntési javaslatról a Pénzügyi bizottság által javasolt kiegészítéssel.
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
514/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016.évi háromnegyed
éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót azzal, hogy a
novemberi testületi ülésre készüljön tájékoztatás a "Lélekkel a
Körösök mentén" turisztikai projekthez kapcsolódó teljesítendő
indikátorokról valamint az intézményeink által működtetett
projektelemek eddig teljesített mutatóiról.
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Holtági egyesületek 2016. évi beszámolója
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, Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug Vizéért
Egyesület és a Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület elkészítették az
éves egyesületi beszámolójukat egységes formai és tartalmi szempontok alapján. A
Zöldpark Nonprofit Kft., valamint a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az
egyesületekhez hasonlóan
elkészítették a kezelésükben lévő holtágak
üzemeltetéséről szóló részletes beszámolójukat. Az elkészített beszámolók az
előterjesztés mellékletét képezik.
A Városfenntartó bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámolók
elfogadását, továbbá javasolja, hogy kezdeményezzék a Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetségénél Gyomaendrőd térsége területi horgászjegy kialakítását az
alábbi vízterületekre:
Hármas-Körös folyó az összefolyástól a Hortobágy - Berettyó folyó befolyásig.
Révzugi-holtág, Endrőd-Középső-holtág (Csókási), Fűzfás-zugi-holtág, Német-zugiholtág, Hantoskerti-holtág (Falualja), Torzsás-zugi-holtág, Gyomaendrődi Siratóholtág, Danzug-holtág, Biristyók-holtág (Félhalmi holtág, Nagyfokzugi Holt-Körös. A
holtágakat javasolta még kiegészíteni a Peresi-holtággal.
Csatornák: Fazekaszugi-főcsatorna, Folyáséri-főcsatorna. Valamint a Vajda-tó.
A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel Toldi Balázs polgármestert,
hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban folytassa le az egyeztetéseket a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetségével, és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselőtestületet.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámolók elfogadására.
Elsőként a Kecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágról
szóló beszámoló elfogadását kérte.
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
515/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi
Balázs
polgármester
a
Papzugi
Természetvédelmi
Horgász
Egyesület 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
516/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Templomzugi
Egyesület beszámolójának elfogadását javasolta.

Környezetvédelmi

és

Horgász

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
517/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében
lévő holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Bónom-zug Vízéért Egyesület beszámolóját javasolta
elfogadásra.
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
518/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bónom-zug Vízéért Egyesület kezelésében lévő holtágról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
kezelésében lévő holtágról szóló beszámoló elfogadását javasolta.
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
519/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő
holtágról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Zöldpark Nonprofit Kft. 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zöldpark Nonprofit Kft. kezelésében lévő holtágakról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
beszámolóját javasolta elfogadásra.
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
521/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének kezelésében lévő
holtágakról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaendrőd térsége területi horgászjegy
kialakításáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra a Betkó József bizottsági
elnök által javasolt kiegészítéssel, hogy a holtágak felsorolásához vegyék fel a Peresi
holtágat is.
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
522/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetségénél Gyomaendrőd térsége területi
horgászjegy kialakítását az alábbi vízterületekre:
1. Folyók:
•
Hármas-Körös folyó az összefolyástól a Hortobágy - Berettyó
folyó befolyásig (Árvízkapu) a 61+000-93+300 fmkm (04-004-1-1
2. Holtágak
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 Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
 Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
 Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)
 Német-zugi-holtág (04-114-1-4
 Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
 Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
 Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
 Danzug-holtág (04-008-1-1)
 Biristyók-holtág (Félhalmi holtág) (04-009-1-1)
 Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
 Peresi –holtág (04-033-1-1)
3. Csatornák
•
Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (04-048-1-1)
•
Folyáséri-főcsatorna (04-049-1-1)
4. Tavak:
•
Vajda-tó
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a
kezdeményezéssel kapcsolatban folytassa le az egyeztetéseket a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével, és annak
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
18.Napirendi pont
Helyiségbiztosítás a Székely Mihály Modellező és Sportklub részére
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, Blaskó János a sportklub
megbízásából kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint a sportklub
szeretné a Szabadság utca 6. szám alatti volt óvoda II. számú (alsó) épületét
használatba venni. Az épület jelenleg használaton kívül áll.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja az épület használatba
adását a döntési javaslatban foglalt feltételek szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására.
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
523/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám
alatti ( 5350 hrsz. ) ingatlan területén lévő II. számú épületet határozatlan időtartamra
az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint haszonkölcsönbe adja a Székely
Mihály Modellező és Sport Klub (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.) részére.
A haszonkölcsönbe adás célja: a sport klub működéséhez helyiség biztosítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye:
Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám:
15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint kölcsönadó, (a
továbbiakban kölcsönadó)
másrészről
Székely Mihály Modellező és Sport Klub Gyomaendrőd (székhelye: 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21., képviseli: Szujó Zoltán Gergely, a szervezet
nyilvántartási száma: 04-02-0000620, adószám: 19057543-1-04 ), mint kölcsönvevő (a
továbbiakban kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése, illetve
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/2016. ( X. 27.) önkormányzati határozata
alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben
Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatt található, belterületi 5350 hrsz-ú óvoda
megnevezésű ingatlan.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlan II. számú főépületet
haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett
vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
Az épület az alábbiakban felsorolt helyiségekből áll.
Megnevezés
Hasznos alapterület
(m2)
Foglalkoztató
54,28
Öltöző
20,65
Összesen:
74,93
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3.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától
határozatlan ideig illeti meg.
4.
Kölcsönvevő az ingatlant a sport klub működtetésére használhatja.
5.
A Kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a
Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos
javítási, karbantartási munkákat.
6.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő
beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak
megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem
tarthat.
7.
A Kölcsönvevő a használatba vett ingatlan működtetését saját felelősségére
végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket
beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A szükséges
felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok
elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése
kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően
használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés során
történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő
kötelezettsége.
8. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az
ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9.
Kölcsönvevő kijelenti, hogy az épület használatára során csak az áram közmű
használatára tart igényt. Kölcsönvevő vállalja, hogy jelen szerződés aláírásának
napjától számított 30 napon áram almérőt szereltet fel. Kölcsönadó az előző havi
közüzemi díjakról köteles számlát az almérőn mért fogyasztás alapján kiállítani,
amelynek összegét a Kölcsönvevő köteles banki átutalással, 15 napos fizetési
határidővel a kölcsönadó Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori áram mérőóra állás rögzítésre
kerülnek.
10.
Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, kölcsönvevőt terhelő költségekről
részletes elszámolást köteles készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával
azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy az ingatlanra általános épületbiztosítással
rendelkezik és azt hatályban tartja.
12. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos írásos előrejelzési kötelezettség
mellett, külön indokolás nélkül felmondhatja.
14. A szerződést a kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8
munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes
használatra jogosító tevékenységet végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
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14.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy
szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Kölcsönvevő részéről
Név:
Szujó Zoltán Gergely
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Széchenyi István utca 15.
Mobil:
06 20/9388524
E-mail:
modelgye@gmail.com
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita
eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel
rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült,
amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 5 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Szujó Zoltán Gergely
Székely Mihály Modellező és Sport Klub
elnök
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

……………………………..
Szilágyiné
Bácsi
pénzügyi osztályvezető

Gabriella

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást árammérő óra állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz az ingatlanon lévő épületekről
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2016-2020
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 önkormányzat a 2010-2015ös időszakra elkészítette a város sportkoncepcióját, amely a település sportkultúráját
ismertető helyzetelemzését tartalmazza és az erre az időszakra vonatkozó célokat,
terveket fogalmazta meg. Most szükségessé vált a koncepció felülvizsgálata. Az új
koncepció tervezetet a mellékletben olvashattuk, mely egy helyzetelemzést tartalmaz
és a jövőre kitűzött célokat és feladatokat határozza meg.
A bizottságok megtárgyalták és javasolják a koncepció jóváhagyását. A Pénzügyi
bizottság a koncepció kiegészítését kérte városunk híres sportolóira, a
sportturizmusra és a kapcsolódó szálláslehetőségekre vonatkozóan.
A maga részéről az alábbi észrevételeket tette:
Az 5. oldalon a helyzetelemzés részben arról olvashatunk, hogy milyen nagy
felelőssége van a gyermekorvosoknak, illetve a védőnői hálózatnak a gyermekek testi,
szellemi, lelki fejlődésének segítésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy talán érdemes
lenne beépíteni a koncepcióba azt is, hogy szorosan együtt kellene működniük a
pedagógiai szakszolgálattal. Évek óta próbálja képviselni az önkormányzatnál azt,
hogy mekkora jelentősége van a korai fejlesztésnek, 0-3 éves korú gyerekek fejlődési
eltéréseinek felismerésére. Ez azonban csak akkor fog működni, ha minden
szakember –orvos, védőnő, szakszolgálat – megteszi a szükséges lépéseket. Jó lenne,
ha ez működne a városban. Kérte, hogy a korai fejlesztést mindenképpen építsék be a
koncepcióba.
A 9. oldalon van szó az óvodai, iskolai nevelésről.
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Az utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a köznevelésről szóló törvény előírja, hogy
heti 5 órában kötelező megszervezni a kötelező testnevelést minden évfolyamon.
Ehhez azonban infrastrukturális feltételek kellenek. Bár a koncepcióban az szerepel,
hogy a tantermek és a sportcsarnok rendelkezésre áll az iskolai testnevelés
megszervezéséhez, de azt azért tudni kell, hogy a testnevelési órák egyrésze az
iskolaudvarokon zajlik. Van olyan tanítási óra, amikor egyszerre négy osztály van az
udvaron. Ezért is próbálná szorgalmazni a képviselő-testületnél, hogy az iskolaudvart
olyan állapotba kellene hozni, hogy ne legyen balesetveszélyes. És van, amikor az
időjárás sem teszi lehetővé a testnevelés óra udvaron történő megtartását, de a
sportcsarnokba meg nem férnek be.
A koncepció diáksport részével kapcsolatban megkérdezte, hogy a Diáksport
Bizottság hogyan működik. Ki működteti, ki a felelős érte, ki választja a vezetőjét,
mennyi időre kap megbízást, egyáltalán van-e valamilyen köze ehhez az
önkormányzatnak.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, véleménye szerint, amikor a KLIK
átvette az iskolák szakmai irányítását azzal együtt a sport szakmai feladatok
felelősségét, hatáskörét is átvette.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, a Diáksport Bizottságra van
valamilyen hatása?
Megyeri László aljegyző válaszolva elmondta, jogszabály írja elő, hogy a köznevelési
intézményekben a diáksport egyesületek vagy a diáksport körök azok, amelyek a
diáksport feladatokat ellátják. A szervezeti felépítése úgy néz ki, hogy van az
Országos Diáksport Szövetség és ennek vannak megyei szervezetei is. Járási szinten
kellett működniük a Diáksport Bizottságoknak, melyek a megyei Diáksport
Szövetségeknek a szervezetei, amelyek nem önálló személyek, hanem a megyei
szövetségen belül létrehozott koordináló szervezetek. Az ő feladatuk kifejezetten a
diáksport versenyeknek a szervezése. Annak idején, amikor az önkormányzat
direktben adta a Diáksport bizottságnak a támogatást rámutattak arra, hogy ez nem
helyes, mivel nem önálló jogi személy, tehát nem pályázhat. Ennek úgy kellene
működni, hogy a megyei szövetségnek kellene pályáznia és majd ő dönti el, hogy
milyen célra, mennyi forrást biztosít.
Természetesen csak arra a feladatra költheti el a támogatást, amire kéri, tehát a
Gyomaendrődi járás területén a Diáksport bizottság által szervezett versenyeket
finanszírozza, és azzal kell elszámolnia.
Az önkormányzatnak a diáksport rendszerrel annyi kapcsolata van, amennyit kötelező
feladatként a sporttörvény számára előír. A gyakorlatban a települések inkább a
helyben működő iskola egyesületeket támogatják, a megyei Diáksport bizottságnak
pedig ehhez képest egy kicsit szerényebb összeget biztosítanak.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök további észrevétele, hogy a koncepcióban
az utánpótlás nevelés, versenysport fejezetben jó néhány egyesületet kiemelt az
előterjesztő. Véleménye szerint nem célszerű az ilyen kiemelés, azért sem mert ettől
jóval több sportegyesület működik. Mindegyik egyesület igyekszik utánpótlást
nevelni, hogy ne szűnjön meg.
A sportalapot illetően örült annak, hogy létrejött az az egyesület, amely először is
megszervezte a sportbálat. Akkor az volt a célkitűzés, hogy a sport támogatására
fordítják vissza ezt a bevételt. Szeretné, ha ebből azért jutna a sportcsarnok
felszerelésére, illetve a sportpályák karbantartására úgy, hogy ott a futópályák is jól
használhatóak legyenek, éppen az iskolai testnevelés megszervezése érdekében.
Kérte, hogy a koncepció erre vonatkozó részébe kerüljön be, hogy a sportpályák és a
sportcsarnok felszerelésének bővítésére.
El kívánta még mondani, hogy a gimnáziumban a 2016/2017-es tanévben elindul egy
sportosztály. A Kis Bálint Általános Iskolában lehetőség van arra, hogy a testnevelési
órák keretében az egyesületek edzői foglalkozzanak a gyerekekkel.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, a sportcsarnok működtetése a Zöldpark
Nonprofit Kft. feladata, melyhez az önkormányzat ebben az évben 6 millió Ft-al járult
hozzá. Továbbá a bérleti díjakból is származik bevétele a Kft-nek. Amennyiben a Kft
kimutatja, hogy milyen mérleggel zárta a sportcsarnok üzemeltetését és a testület
arra dönt, hogy azt az ott lévő eszközök fejlesztésére kívánja fordítani, akkor azt
megteheti. Ez azonban azért lenne nagy nehézség, mert tudjuk, hogy a Kft
működésében nem sok pozitív eredményre számíthatunk. Éppen ezért ezt az
összeget nekünk az önkormányzatnak kell esetlegesen a társaság költségvetésében
biztosítani. A Kft.nek kellene javaslatot tenni arra, hogy mely eszközök azok, melyeket
feltétlenül szükséges lenne megvásárolni.
A sportpályák karbantartását illetően tudni kell, hogy a két füves pálya a labdarugó
klubnak a működtetésében, kezelésében van, melyhez 500.000 Ft támogatást kap az
önkormányzattól. A jelenlegi állapotból az látszik, hogy ez a pénz nem elégséges a
karbantartásra, tehát vagy a támogatási összeget kell növelni, vagy a működtetést az
önkormányzatnak kell átvenni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megjegyezte, ő nem a füves, hanem a
futópályára, illetve a távolugró gödörre gondolt. Ezek azok, amelyeket leginkább
használnak a testnevelés órákon.
Béres János képviselő reagálva megjegyezte a távolugró gödröt nem is használják.
Évente egyszer a Bethlen Gábor Szakképző Iskola szokott ott érettségi tartani, akkor
kitakarítják, de se előtte se utána nincs használva. Ha minden nap használnák, akkor
nem nőne rajta a fű, az iskoláknak kellene lemenni és felkapálni. Annak idején mindig
a gyerekeknek kellett ezt megcsinálni.
Farkas Zoltánné képviselő hangsúlyozta, a távolugró gödröt akkor használják az
iskolák, amikor tananyag.
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Ma már azért nehezen kivitelezhető, hogy a gyerekek tartsák rendbe. Javasolta, hogy
amikor az önkormányzat működtetésre átadja az iskolákat a KLIK-nek, ne felejtsék el,
hogy ezen feltételek megteremtése is az oktatáshoz tartozik.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy a hozzászólások során elhangzott kérések figyelembe vételével fogadják el a
város sportkoncepcióját a 2016-2020 időtartamra.
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
524/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
Gyomaendrőd Város Sportkoncepcióját a 2016-2020 időtartamra.
Határidő: azonnal
20.Napirendi pont
Rendezvénynaptár 2017 (2. forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület szeptember
29-ei ülésén tárgyalta első fordulóban a 2017. évi rendezvény naptárt, illetve annak
alapján azon rendezvények meghatározását, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek.
Elkészült egy új táblázat a város által támogatott rendezvényekről.
Mindhárom bizottság támogatja a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot,
melyben döntenek a 2017. évi kiemelt önkormányzati rendezvényekről.
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
525/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a következő 2017. évi, történelmi, kulturális,
közösségi, idegenforgalmi és szórakoztató programokat, kiemelt önkormányzati
rendezvénnyé nyilvánítja. A kiemelt önkormányzati rendezvények költség
előirányzatát a 2017. évi költségvetés működési tartalékai között, főcímenkénti önálló
soron kell megtervezni.
a) Gyoma 300 éves emlékünnepség és rendezvénysorozat
Ssz. Megnevezés

Időpont

Rendező

Színes források
Gyoma
történelméből

2017. 03.
31.

Határ Győző Városi
Könyvtár (HGYVK),
Békés Megyei Levéltár

2.

Gyoma 300 éves
időszaki kiállítás

Kis Bálint
Gyomaendrődi Közös
2017.06.12.Általános
Önkormányzati Hivatal,
2017.08.20.
Iskola
Munkácsy Múzeum
tornaterem

3.

Gyomaendrődiek
Világtalálkozója

2017.08.18.- Gyomaendrődi Közös
Megyeri
több helyszín
2017.08.20. Önkormányzati Hivatal
László

4.

Emléktér avatás

2017.10.08.

Gyomaendrődi Közös Wodianer
Önkormányzati Hivatal Albert tér

5.

Ünnepi képviselőtestületi ülés

2017.10.23.

Gyomaendrődi Közös Gyomaendrődi Megyeri
Önkormányzati Hivatal Járási Hivatal László

6.

Gyoma 300 éves
vándorkiállítás

2017.03.31- Szent Antal Népház,
2017.10.23. Munkácsy Múzeum

1.

Helyszín

Felelős

HGYVK

Dinyáné
Bánfi
Ibolya

változó
helyszín

Megyeri
László

Megyeri
László

Dr.
Szonda
István

b) Nemzeti Ünnepek
Az 1848-as
forradalom és
7.
szabadságharc
ünnepe

2017.03.15.

8. Szent István Nap

2017.08.20. KFKK

Szabadság
Intézményvezető
tér

Október 23.
9. Forradalom és
szabadságharc

2017.10.23. KFKK

Szabadság
Intézményvezető
tér

Kállai Ferenc Kulturális Hősök
Központ (KFKK)
tere

Intézményvezető

c) Nemzeti Emléknapok
A kommunizmus
10. áldozatainak
2017.02.25. KFKK
emléknapja

Gyomai
köztemető

Intézményvezető

11. Megemlékezés

Hősök tere

Intézményvezető

2017.03.15. KFKK
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az endrődi
csendőrsortűz
áldozatairól
12.

Holokauszt
emléknap

13.

A Magyar Hősök
2017.05.28. KFKK
Emléknapja

2017.04.16. KFKK

Nemzeti
14. Összetartozás
Napja

Wodianer
tér

Intézményvezető

Hősök tere

Intézményvezető

2017.06.04. KFKK

Országzászló Intézményvezető

Az aradi
vértanúk napja15.
2017.10.06. KFKK
Nemzeti
gyásznap

Hősök
Intézményvezető
emlékműve

d) Idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények
Nemzetközi
16 Sajt- és
2017. 04. 29.-2017.05.01.
. Túrófesztivá
l

KFK
Szabadság tér
K

Intézményvezet
ő

Cibere
17
Gyermekna
.
p

KFK Besenyszegi
K
játszótér

Intézményvezet
ő

Nemzetközi
18
Halfőző
2017.08.19.
.
Verseny

KFK
Népliget
K

Intézményvezet
ő

19 Adventi
. hétvégék

2017.11.26.,12.03.,12.10.,12.1 KFK
Szabadság tér
7.
K

20 Cibere
. Mikulás

2017.12.

KFK
KFKK
K

2017.12.

Körös
KFK
Intézményvezet
Látogatóközpon
K
ő
t

21 Adventi
. vásár

Intézményvezet
ő
Intézményvezet
ő

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
2017-ben pályázat útján kiemelten támogatott rendezvényekről döntenek.
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
526/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a következő 2017. évi, civil szervezetek által
rendezett idegenforgalmi és gasztronómiai programokat kiemelten támogatott
rendezvényeknek tekinti. A nem önkormányzati rendezésű, kiemelten támogatott
programok támogatásának forrását a költségvetés Civil és Idegenforgalmi Alapjában
kell megtervezni.
Ssz. Megnevezés

Időpont

Rendező

Helyszín

Felelős
Farkas
Zoltánné
Kardos
Ferenc

1.

Bogrács Napja

2017.06.10. Rózsahegyi Alapítvány

Öregszőlő,
Rózsahegyi
Ház

2.

Nemzetközi
Volkswagen Bogár
Találkozó

2017.
Értékek megmentése a
08.03jövőnek Alapítvány
2017.08.06

Liget Fürdő

3.

Gyomaendrődi
Disznótoros és
Böllérpálinka
verseny

2017.11.25 GYÜSZ-TE

Varga Lajos Glózik
Sportcsarnok Klára

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését, melyben felkérik a 2017. évi kiemelt önkormányzati programok
szervezéséért felelősöket, hogy állítsák össze a részletes rendezvény-tervüket és
annak költségvetését 2017. január 15-éig nyújtsák be.
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
527/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület felkéri a 2017. évi kiemelt
önkormányzati programok szervezéséért felelősöket, hogy állítsák
össze a részletes rendezvény-tervüket és annak költségvetését 2017.
január 15-éig nyújtsák be.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
1234

Közbeszerzési Bizottság a Képviselő-testület 2017. januári ülésére
terjessze be a kiemelt rendezvények finanszírozási igényét, a 2017. évi
Civil, valamint Idegenforgalmi Alap pályázati felhívásának
szempontjait, előirányzata fő összegét.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök
21.Napirendi pont
Pályázati kiírás a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói beosztására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Kállai Ferenc Kulturális
Központ vezetésével Weigertné Gubucz Editet bízta meg a képviselő-testület 2016.
október 1. napjától az intézmény vezetésére kiírt pályázat elbírálásáig. Az igazgatói
feladatokat, mint megbízott, magasabb vezető látja el a jelenlegi vezető. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a magasabb vezető
megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és javasolják a képviselő-testületnek,
hogy a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a pályázat kiírásáról, valamint a
második döntési javaslat alapján adjon megbízást a polgármester részére a szakmai
bíráló bizottság létrehozására a pályázók meghallgatása céljából.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a pályázat kiírásáról 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
528/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelete alapján pályázatot hirdet
a Kállai Ferenc Kulturális Központ Igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására az alábbiak szerint:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február
1. napjától 2022. január 31. napjáig, 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi a város közművelődési életét. Programiroda vezetőjeként feladata az éves
rendezvényterv összeállítása, az önkormányzat nagyrendezvényeinek és nemzeti
ünnepek szervezése, egységes arculat, városi image kialakítása, összekötő szerepet
tölt be az önkormányzati közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó
szervezetekkel. Mint intézményvezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az
intézményben a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Összefogja, koordinálja a
két szakmai tevékenységi kört ellátó egységek munkáját. Kapcsolatot tart a
fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Pályázati feltételek:

Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 valamint az előzőekben meghatározott végzettségének megfelelő
feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen és
 kiemelkedő közművelődési tevékenységet végezzen.
 kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez,
 magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
 határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
 jó kommunikációs képesség,
 jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 pályázati anyag az alábbi tartalommal:
 részletes szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
 három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a
kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakembereknek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet
szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot
(kivéve, ha a 150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti
mentesség vonatkozik rá),
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárást.
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. február hó
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.
A pályázatok benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
VI…………/2016., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő Képviselőtestületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Toldi Balázs
polgármester tel.: 06-66/521-600
Tájékoztató: A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges
tájékoztatást megkapja, az intézményt megismerheti.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
megbízzák személyét, hogy bíráló bizottságot hozzon létre a pályázók
meghallgatására.
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
529/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai Ferenc Kulturális
Központ Igazgatói (magasabb vezető) beosztásra pályázók
meghallgatására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott Bíráló bizottságot hozza létre.
Határidő: azonnal
22.Napirendi pont
EFOP-3.3.2 pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, megjelent a Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért pályázati felhívás, mely a kulturális
intézmények, a tanulók tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítására
kompetenciafejlesztésére irányul. A támogatást az a közművelődési intézmény vagy
fenntartója igényelhet, amely 2015 évben közművelődési tevékenységet folytatott
és ezt jelentette az erre szolgáló statisztikai adatlapon.
Az elképzelés az, hogy a Kistérségi óvoda 2 telephellyel, a Kis Bálint Általános Iskola
2 telephellyel, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 3 telephellyel és a
Művészeti Iskola 1 intézményként venne részt a pályázatban. Természetesen azokat
a kulturális intézményeket céloznák meg, melyek elsősorban a településen
működnek. A mai napon érkezett válasz arra, hogy ennek a pályázatnak a
benyújtására az önkormányzat is jogosult, így a döntési javaslat 1. pontjának
második mondata oka fogyottá vált.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a pályázat benyújtását.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési
javaslat 1. pontját azzal a módosítással, hogy annak második mondata törlésre kerül.
A pályázat benyújtója Gyomaendrőd Város Önkormányzat 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
530/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az EFOP-3.3.2-16 pályázati felhívásra 25 millió Ft
összegre a pályázati célok megvalósítása érdekében, felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentáció összeállítására, és a pályázat
határidőben történő benyújtására.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a döntési javaslat 2. pontjáról kérte a képviselők döntését,
melyben döntenek a szakmai terv és a projektmenedzsment összeállítására
lefolytatott beszerzési eljárás érvényesnek nyilvánításáról.
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
531/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szakmai terv és projektmenedzsment összeállítására lefolytatott
beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó KBC Békés
Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ajánlatát bruttó 1
447 800 Ft összegben elfogadja. A pályázat 100 %-os támogatás
intenzitású, a beszerzett szolgáltatások elszámolhatóak a pályázat
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keretében. Amennyiben a költségek megelőlegezése mégis
szükségessé válik, a Képviselő-testület a forrás fedezeteként a 2015.
évi szabad pénzmaradványt jelöli ki. Felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a feladatellátáshoz szükséges vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szolgálati bérlakás kiutalása
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, Ámán Zoltánné azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület az Október 6. ltp. A/13. szám
alatti szolgálati bérlakást 2016. november 1. napjától biztosítsa számára. Ámán
Zoltánné kérelmében előadta, hogy lakhatása hosszú távon nem megoldott, jelenleg
albérletben lakik. Ámán Zoltánné a Térségi Szociális Gondozási Központban
gondozó-ápolóként
dolgozik.
A
Térségi
szociális
Gondozási
Központ
intézményvezetője Mraucsik Lajosné, mint munkáltató támogatja Ámán Zoltánné
szolgálati bérlakás kiutalása iránti kérelmét.
A szolgálati lakás jelenleg üresen áll, más intézmény nem jelezte igényét a szolgálati
bérlakásra.
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a lakás kiutalását a
döntési javaslatban szereplő bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.
Gózan Sándor képviselő támogatta a lakás kiutalását, ugyanakkor megkérdezte,
hogy jó-e az önkormányzatnak, hogy határozatlan időre utalnak ki bérlakást.
Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva hangsúlyozta, a szerződésbe garanciák vannak
beépítve. Egy határozatlan idejű jogviszony könnyebben megszüntethető, mint egy
határozott idejű. Általában 30 napos felmondási idővel a felek ezt kezdeményezhetik.
Illetve, ha nem szerződésszerű a teljesítés, akkor egyéb szabályok fognak életbe lépni.
Tehát nincs hátránya az önkormányzatnak abból, hogy határozatlan idejű a
jogviszony.
Toldi Balázs polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a bérlakás kiutalásáról.
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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
532/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Október 6.
ltp. A/13. szám alatti szolgálati bérlakást Ámán Zoltánné (szi.: 1966. 09. 10. szh.:
Salgótarján, an.: Molnár Margit) 5502 Gyomaendrőd, Kör u. 48. szám alatti lakos
részére 2016. november 1. napjától határozatlan időtartamra, de legfeljebb a Térségi
Szociális
Gondozási
Központnál
fennálló
közalkalmazotti
jogviszony
időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Ámán Zoltánné
Leánykori név: Horváth Irén Margit
Szül. hely, idő: Salgótarján, 1966. 09. 10.
Anyja neve:
Molnár Margit
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti lakás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark
Gyomaendrőd, Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba.
A lakás alapterülete: 58 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: lomtároló
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket a közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamára.
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3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek
használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért
köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 11.940.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az
önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett
10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 11.940.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 11.940.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők
kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de
legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a
lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2016.
november 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2016. év november hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
a
bérlemény
rendeltetésszerű
(komfortfokozatának
megfelelő
lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett
hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát
lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
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- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében
érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű)
érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan
módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az
épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói
felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.)
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott,
mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő),
jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
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12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú
felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan
magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az
ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében
foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2016. október
……………………..
Ámán Zoltánné
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
24.Napirendi pont
Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Szikszai Tibor Béke u. 19. szám
alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület a
Katona József u. 54. szám alatti temetői szolgálati bérlakást biztosítsa számára.
Szikszai Tibor 2016. október közepétől ellátja a temető gondnoki feladatokat.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Dinya József, mint
munkáltató támogatja Szikszai Tibor szolgálati bérlakás kiutalása iránti kérelmét.
A szolgálati lakás jelenleg üresen áll, a lakást az önkormányzat a mindenkori temetői
gondnok lakhatásának megoldására biztosítja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a lakás kiutalásáról.
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
533/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Katona J. u.
54. szám alatti temetői szolgálati bérlakást Szikszai Tibor (szi.: 1971. 06. 29. szh.:
Budapest, an.: Fedor Julianna) 5500 Gyomaendrőd, Béke u. 19. szám alatti lakos
részére 2016. november 16. napjától határozatlan időtartamra, de legfeljebb a
Zöldpark
Gyomaendrőd
Nonprofit
Kft.-nél
fennálló
munkaviszony
időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:

Szikszai Tibor
Szikszai Tibor
Budapest, 1971. 06. 29.
Fedor Julianna

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
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1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Katona J. u. 54. sz. alatti lakás Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd,
Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, éléskamra, előszoba.
A lakás alapterülete: 63 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: lomtároló
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös
használatú helyiségeket a temető gondnoki munkaviszony fennállásának
időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek
használatáért és szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért
köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 12.970.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az
önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett
10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 12.970.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 12.970.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők
kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de
legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a
lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette 2016.
november 16. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2016. év november hó 16. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
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8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
a
bérlemény
rendeltetésszerű
(komfortfokozatának
megfelelő
lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett
hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát
lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében
érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű)
érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan
módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az
épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói
felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.)
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott,
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mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő),
jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú
felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan
magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az
ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében
foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2016. november …..
……………….
Szikszai Tibor
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester
1248

Határidő: azonnal
25.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 407/2016. (VIII.
31.) Gye. Kt. határozatának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat minden évben nyílt verseny
keretében szerzi be a villamos energiát saját részére, intézményei részére, valamint a
város közvilágításának biztosítására.
A képviselő-testület meghozta döntését a Bíráló bizottság kijelöléséről. Ezt a
határozatot szükséges annyiban módosítani, hogy Dr. Varga Imrét egyben megbízzák
a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával is.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően módosítsa a korábban
meghozott döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
534/2016. (X. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete módosítja a 407/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatát az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évben induló, 2017. évre szóló „Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és Intézményei részére villamos-energia beszerzése, valamint
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a közvilágítás villamos
energia igényének biztosítása – 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Egyben megbízza Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót az eljárás teljes körű lebonyolításával.
Határidő: azonnal
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26.Napirendi pont
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban az
önkormányzat képviseletében részt vett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnáziumban a Disputa kör legutóbbi ülésén, melyen tájékoztatta a diákcsoportokat
arról, hogy milyen lehetőségeket kínál a város arra, hogy a fiatalok itt maradjanak, itt
vállaljanak munkát a továbbtanulásuk után is. A diákok úgy nyilatkoztak, hogy
szívesen maradnának, ha olyan terveket, munkalehetőségeket látnak itt, mely
biztosítja számukra a jövőt, a megélhetést. Nagy érdeklődést tanúsítottak a fürdő
csúszdaparkja iránt, illetve az alternatív energiaforrások után – nap kollektorok,
szélerőművek - hogy mit tesz a város ezek elszaporodása érdekébe.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök szólt arról, hogy megítélése szerint az
október 23-i és az ahhoz kapcsolódó társrendezvények, ünnepségek nagyon
színvonalas, kulturált és méltóságteljes rendezvények voltak. A képviselő-testület
célként határozta meg az ünnepségek színvonal emelkedését, ami megvalósulni
látszik. Ha ez így fog haladni, akkor büszkék lehetünk arra, hogy milyen szép városban
és milyen kulturált körülmények között tudunk élni és milyen szép rendezvényeket
tudunk tartani.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a
Gyoma 300 éves rendezvény logója. Az erről szóló emailt a mai napon kapták meg a
képviselők. A logó a város honlapján megtekinthető, illetve már ebben az évben meg
fog jelenni egy-két városi rendezvényen, illetve a hivatalos levelezéseken.
Bejelentette, hogy 2016. november 10-én 17 órai kezdettel tartja közmeghallgatását a
képviselő-testület a Városháza üléstermébe.
Megköszönte a szervezőknek a „Találkozzunk a Kállainál” című a Kállai 90 emlékévet
záró rendezvénysorozat lebonyolítását, valamint az október 23-i városi ünnepség és
az ünnepi képviselő-testületi ülés megszervezését. Szép és megható rendezvényeken
vehettek részt.
Vaszkó Katalin helyi lakos az Árpád és az Attila utcai lakosok kérdését tolmácsolta,
hogy miért lett az utca végén lévő játszótér elbontva, és azt hová helyezték el.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, nem túl messze a Bajcsy Zsilinszky út
végére lett áthelyezve. Voltak lakók, akiket zavart a közvetlenül a házuk tövében lévő
játszótér, ezért került áthelyezésre.
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