GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
6/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2017. március 30-i nyílt
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 képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezetője,
Dr. Lemák György a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ
vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Vinkovics Attila a Gyomaendrődi Futball Club elnöke,
Hajdú László a Komédiás Kör vezetője a Kulturális Egyesület
elnöke,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Petényi Roland,
Pardi László, Enyedi László osztályvezetők,

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:52-16:52
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 14 órára
összehívott ülésen.
Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezetőjét, köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, az osztályvezetőket,
intézmények vezetőit, és minden kedves megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11 fő. Véháné Szedlák Ildikó képviselő
távolmaradásának okát nem jelezte.
Néhány héttel ezelőtt Hajdú László magyar-könyvtár szakos középiskolai tanár, a
Komédiás Kör vezetője a Kulturális Egyesület elnöke nemrégiben vehette át a Szakmai
Középiskolásokért Kulturális Egyesület életmű díját.
A Komédiás Színjátszó Kör 1992-ben tűnt fel először a SZAKE által Egerben
megrendezett színjátszó fesztiválon. Az elkövetkező két évtizedben nemcsak
folyamatosan arany minősítéseket kaptak előadásaikkal, de egy alkalommal gyémánt
minősítésben is részesültek. Ez utóbbi azt jelentette, hogy valami egészen különleges
teljesítménnyel, magas színvonalú produkcióval lepték meg a szakmai zsűrit.
Az évek során számos olyan színjátszó került ki a kezei közül, aki a civil életben vagy a
művészet világában is sokra vitte. Közülük is talán Balázs Andreát lehet kiemelni, aki a
Karinthy Színház tagja és legfrissebben a CBA reklámarcként köszön vissza a
televízióból.
Hajdú László az elmúlt negyedévszázad során azonban nemcsak a Komédiás Kör
vezetőjeként vállalt művelődési és kulturális missziót. Legalább tízszer volt szervezője
a Gyomaendrődön a SZAKE színjátszó találkozóinak, és 1994-től 2010-ig állandó
házigazdája a nyári színjátszó szaktáboroknak.
Felkérte Hajdú Lászlót fáradjon ki, és vegye át az önkormányzat jelképes ajándékát.
Gratulált eddigi munkájához, a továbbiakban is hasonló sikereket és jó egészséget
kívánt.
Hajdú László megköszönte a gratulációt, köszönte a képviselő-testületnek, a
diákoknak, akik segítették, hogy idáig eljusson. Szeretné ezt a munkát tovább
folytatni.
Toldi Balázs polgármester elmondta még, hogy Rávai Béla a Gyomaendrődi
Mentőállomás vezetője március 12-én a Mezőhegyesen megtartott kihelyezett
ünnepi megyegyűlésen vehette át a Békés Megyei Kitüntető Oklevelet.
Rávai Béla jelenleg ügyeletben van, így majd az áprilisi soros ülésen tudunk gratulálni
neki.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Papp István és Béres János képviselőket kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Papp István és Béres János
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az eredetileg kiküldött
előterjesztésekhez képest 5 új napirend került kiküldésre az alábbi tárgykörökben:
27. Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás
28. A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja
29. Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása
30. Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális fejlesztése
eszközbeszerzéssel
34. Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
Ezekkel együtt a nyílt ülésen 30 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 31. a
bejelentések. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján három napirend zárt
ülésen kerülne megtárgyalásra.
A meghívó szerinti 16. napirendhez egy melléklet került kiküldésre.
Megkérdezte van e kérés, javaslat a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, nyitva-tartási
idejének meghatározása
2. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
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3. Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló
4. Háziorvosi szerződések módosítása
5. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
6. Szent Antal Népház kérelme
7. 2017. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
8. Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és
együttműködések
9. EFOP-4.1.8-16 pályázat A könyvtári intézményrendszertanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése
10. EFOP-1.5.3 pályázat tervezett programja, konzorciumi megállapodás
jóváhagyása
11. Hozzájárulás a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához
12. Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
13. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
14. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
15. Gyomaendrőd Városa részére felajánlott ajándék
16. Wodianer tér felújítása
17. Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
18. 2017. évi útépítési és útkarbantartási terv
19. 2017. évi Közbeszerzési Terv
20. 2017. évi vízterhelési díjak
21. Beszámoló a katasztrófavédelmi referens 2016. évi tevékenységéről
22. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
23. A Pásztor János utcában lévő közterületből területrész értékesítése
24. Lakatos Zsigmond felajánlása
25. Dr. Borzán Tibor felajánlása
26. Köztemetések szervezésével kapcsolatos észrevétel
27. Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás
28. A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja
29. Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása
30. Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális fejlesztése
eszközbeszerzéssel
31. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a)
és b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor

32. „Gyomaendrőd Város Biztonságáért”Elismerő Oklevél adományozása
33. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
34. A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről szóló
beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a
beszámolóhoz.
Hozzászólás nem volt, így szavazásra kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
85/2017.(II.23.);
86/2017.(II.23.)
és
a
határozatokról készült beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete a
105/2017.(II.23.)
Kt.

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a továbbiakban beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy márciusban két nap szabadságot töltött le, március 14-én és 28-án.
Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Ezt megelőzően 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 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott -az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester beszámolóját a
szabadságának alakulásáról, amely szerint 2017. március 14-én és
március 28-án két nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, nyitva-tartási
idejének meghatározása
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 610/2016.
(XII. 15.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Határ
Győző Városi Könyvtár 2017. május 1. napjától a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti
ingatlanban kapjon helyet, valamint az intézmény az endrődi településrész könyvtári
feladatellátását a Szent Antal Népház épületében „fiókkönyvtár” kihelyezésével
valósítsa meg.
A döntés végrehajtása érdekében szükséges az alapító okirat módosítása, valamint a
nyitvatartási idő meghatározása.
2017. február 9. napján megkeresték az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztályát a tényleges intézményi
átszervezés véleményezése céljából. A minisztérium véleménye, hogy az intézményi
átszervezésnek jogszabályi akadálya nincs, ugyanakkor csak abban az esetben
támogatható, ha a jogszabályban meghatározott tárgyi, személyi feltételek nem
romlanak.
Az átalakítás időpontját 2017. június 1. napjában javasolják meghatározni. A
Fiókkönyvtár elnevezését a korábbi elnevezéssel javasolják elfogadásra: Tímár Máté
Fiókkönyvtár.
Az Ügyrendi bizottság a fiókkönyvtár nyitva-tartását az előterjesztésben szereplő
javaslatok közül a 2. alternatíva szerint javasolja meghatározni.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban.
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Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2017. (III. 30.) 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
2017. június 01. napjától az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 119-3/2017.
Módosító okirat
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2016. november 24. napján kiadott, VI. 101610/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
/2017. (III. 30.) Gye. Kt.
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. alcím 1.2. pont 1.2.1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.”
2. Az alapító okirat 1. alcím 1.2. pontja a következő 1.2.2. ponttal
egészül ki:
1.2.2. telephelye:
telephely
telephely címe
megnevezése
1.
Tímár Máté
5502
Fiókkönyvtár
Gyomaendrőd,
Blaha
Lujza
utca 21.
Záró rendelkezés
Jelen módosító okiratot 2017. június 1. napjától kell alkalmazni.

414

Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március 30.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2017. (III. 30.) 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. 119-4/2017.
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. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
1.
Tímár Máté Fiókkönyvtár
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
1.1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
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2.1.

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2.

4.1.

4.2.

1
4.3.

4.4.

1
2
3
4
4.5.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
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.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
910100
Könyvtári, levéltári tevékenység
A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység - Az intézmény
a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése,
védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári
Tevékenység.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
083020
Könyvkiadás
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.

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 Képviselőtestülete 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:
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1

foglalkoztatási
jogviszony
közalkalmazotti
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

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 2017. március 30. napján kelt, 2017.
június 1. napjától alkalmazandó VI. 119-3/2017. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a nyitvatartási idő meghatározására kérte fel a
képviselőket. A fiókkönyvtár esetében az Ügyrendi bizottság által javasolt 2.
alternatíva szerinti nyitvartási időt javasolta meghatározni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Határ Győző
Városi Könyvtár fenntartója 2017. június 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg
az intézmény nyitvatartási idejét:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Hétfő
9-17
Kedd
9-17
Szerda
9-17
Csütörtök
9-17
Péntek
9-17
Szombat
9-12
Tímár Máté Fiókkönyvtár 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 21.
Kedd
13-16,30
Szerda
9-12
Csütörtök
9-12
Határidő: azonnal
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2.Napirendi pont
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési
szabályzatának 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 bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Pál Jánosné a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője az intézményi SZMSZ
módosításának jóváhagyását kérte Önkormányzatunktól, mint az intézmény
fenntartójától. Az SZMSZ felülvizsgálatát és módosítását az alábbiak miatt kell
elvégezni:
- a szakmai jogszabályok 2017. február 20-án hatályba lépett változásai,
- az SZMSZ részét képezik egyrészt a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok,
melyek a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai, másrészt önálló
szabályzatok is: Munka- és tűzvédelmi szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Gépjármű
üzemeltetési szabályzat, Munkaruha juttatás szabályzata, Közalkalmazotti szabályzat,
Panaszkezelési szabályzat, Házirend, Dohányzási szabályzat.
Az intézményvezető elkészítette a felsorolt szabályzatokat, melyekkel kiegészül az
intézményi SZMSZ.
Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslat
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2017. (III. 30.) 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 szakmai
jogszabályok 2017. évi változásai alapján módosított és az önálló
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szabályzatokkal kiegészített Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ szervezeti és működési szabályzatát.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
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, ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület
beszámolási kötelezettséget írt elő a Városi Egészségügyi Intézmény számára, melyet
minden évben a márciusi testületi ülésre készít el az intézmény vezetője a
meghatározott szempontrendszer alapján.
Dr. Lemák György intézményvezető előterjesztette a beszámolóját, melyet a bizottság
megtárgyalt és elfogadásra javasol a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
Háziorvosi szerződések módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a Képviselő-testület 2017. januári testületi
ülésén megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet a település egészségügyi alapellátási rendszerén, a jelenleg működő
felnőtt háziorvosi körzeteken nem változtat, de az 1. körzet területének rendezése –
az 1. és a 3. körzet 1. körzet megnevezéssel egy körzetet alkot - magával vonja a
többi körzet átszámozását.
A rendelet 2017. április 1. napjától a jelenleg 4 fogorvosi körzet helyett 3 fogorvosi
körzetet határoz meg, a körzetek átalakítása lakosságszám növekedést
eredményezett.
Fenti, az önkormányzat döntését rögzítő változások miatt, valamint a jogszabályi
környezet változása, a helyettesítő orvosok személyének változása továbbá rendelési
idő változása okán (1. számú fogorvosi körzet esetében) szükségessé vált a feladatellátási szerződések módosítása.
A bizottság megtárgyalta a szerződés-tervezeteket és javasolja a képviselőtestületnek azok utólagos jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatokról.
Elsőként az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosításáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, valamint a helyettesítő orvos személyének változása okán az 1.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
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másrészt dr. Macsári Judit háziorvos egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye: 5520
Szeghalom, Bocskai u 1-3/C., telephelye: 5500 Gyomaendrőd Dr. Pikó Béla u. 3.,
lakcíme: 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/2.) továbbiakban Megbízott között
az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2013. augusztus 13. napján határozott idejű szerződést – 2013. október 01.
napjától 2018. szeptember 30. napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása valamint a
helyettesítő orvos személyének változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017.
április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 1. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.3. 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.
A helyettesítő orvos neve: Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Magyar Hajnalka
Dr. Katona Piroska"
A felek által Gyomaendrődön 2013. augusztus 13. 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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Dr. Macsári Judit
háziorvos

….…..………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
jóváhagyják a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, valamint a helyettesítő orvos személyének változása okán az 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
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mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt SCHOBERMED Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6723
Szeged, József Attila sgt. 138/B/VIII/23., cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám:
24918729-1-26,
képviselő,
személyes közreműködő:
dr. Schóber Ottó
háziorvos)továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2014. október 16. napján határozott idejű szerződést – 2014. december 01.
napjától 2019. november 30. napjáig - kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel,
felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása valamint a
helyettesítő orvos személyének változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017.
április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.3. 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.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Magyar Hajnalka

A felek által Gyomaendrődön 2014. október 16. 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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Schobermed Orvosi Kft.
Dr. Schóber Ottó
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. sz. háziorvosi körzet szerződésmódosításáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 5. körzet jelenleg 4. körzet) okán
az 4. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
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másrészt Kolozsvári Bt. (5500 Gyomaendrőd, Szondi u. 1., képviselő, személyes
közreműködő: Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos)továbbiakban Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek területellátási kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet
változása, valamint a háziorvosi körzetek számozásának változása okán a feladatellátási szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 4. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
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…………………………….
Kolozsvári Bt.
Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosításáról szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 6. körzet jelenleg 5. körzet) okán
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt HUMÁN REGISZTER BT (5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/1.
képviselő,
személyes
közreműködő:
Dr.
Petrikó
Attila
Gábor),
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. október 15. napján határozott idejű szerződést - 2012. december 01.
napjától 2017. november 30. napjáig kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása, valamint a háziorvosi
körzetek számozásának változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1.
napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
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„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 5. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
A felek által Gyomaendrődön 2012. október 15. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………………….
Humán Regiszter Bt.
Dr. Petrikó Attila Gábor
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 7. sz. háziorvosi körzet szerződés módosítását tette fel
szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, a körzet átszámozása (korábbi 8. körzet jelenleg 7. körzet) okán
az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához
utólagosan hozzájárul, a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt M-Med
Egészségügyi
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11. képviselő, személyes
közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11.)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2016. november 7. napján határozott idejű szerződést - 2017. január 01.
napjától 2021. december 31. napjáig kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása: a háziorvosi körzetek
számozásának változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával az
alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 7. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.”
A felek által Gyomaendrődön 2016. november 7. 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, 2017. március 17.
……………………..……………….
M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Dr. Magyar hajnalka
háziorvos

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

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az 1. sz. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítását tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, a rendelési idő növekedése okán az 1. számú fogorvosi körzet
feladat-ellátási
szerződésének
módosításához
utólagosan
hozzájárul,
a
szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
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másrészt Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600
Békéscsaba, Erdélyi sor 17. sz., cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 253890611-04, képviselő, személyes közreműködő: dr. Kerekes Attila fogorvos)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A Felek 2015. november 23. napján határozott időtartamra – 2016. január 1. napjától
2020. december 31. napjáig - szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel,
fogorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása valamint a rendelési idő
változása okán a feladat-ellátási szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban
módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja a az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 1. számú
fogorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében
részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi
feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje 2017. április 1. napjától:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
14,00-20,00
7,00-13,00
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A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni
elérhetőségét, a rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
A felek által Gyomaendrődön 2015. november 23. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.

…………………..…..………..
………………………………………
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Kerekes Attila
Toldi Balázs
fogszakorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 2. sz. fogorvosi körzet szerződés
módosításáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogszabályi
környezet változása, helyettesítő orvosok személyének változása okán a 2. számú
fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításához utólagosan hozzájárul,
a szerződésmódosítást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
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Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd,
Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz.,
képviselő,
személyes
közreműködő:
Ridegné
dr.
Török
Anna)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek területellátási kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Jogszabályi környezet változása
valamint a helyettesítő orvosok személyének változása okán a feladat-ellátási
szerződés 2017. április 1. napjával az alábbiakban módosul:
1. A feladat-ellátási szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 2. számú
fogorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében
részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.”
2. A feladat-ellátási szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet
által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.”
3. A feladat-ellátási szerződés 5.2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„5.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM
rendelet 7. §-ában meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben
a Megbízott ezen
kötelezettségét
elmulasztja,
úgy Megbízó jogosult
a Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti,
hogy helyettese:
Dr. Kerekes Attila és
Dr. Hegedűs István
fogszakorvosok, aki mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.”
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A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
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 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. március 17.
…………………..…..………..
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Ridegné Dr. Török Anna
fogszakorvos

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

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Lemák György
igazgató
Határidő: azonnal
5.Napirendi pont
Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
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 államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló Korm. rendelet értelmében a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét együttműködési
megállapodásban rögzíti.
Az együttműködési megállapodás kiterjed a költségvetési szerv tervezési,
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásának
szabályozására.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.
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A Közös Hivatal látja el a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetés tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatait.
Ezeket a gazdálkodási feladatokat az alábbi intézmények vonatkozásában látja el a
hivatal:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Határ Győző Városi Könyvtár,
Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény,
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
Az intézményekkel, illetve azon költségvetési szervekkel, akikkel még nincs
megállapodás, azokkal szükségszerű megkötni. A meglévő megállapodásokat pedig
felül kell vizsgálni és egységes szerkezetben a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A
megállapodásban foglaltakat április 1. napjától kell alkalmazni.
A véleményező bizottságok javasolják a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként a korábban kötött
megállapodások hatályon kívül helyezéséről szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági
szervezettel nem rendelkező Határ Győző Városi Könyvtár valamint a
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény között a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozására - a
25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozattal - jóváhagyott megállapodásokat
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a megállapodás jóváhagyását kérte a képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal
elfogadja a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális
Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti
Központ) között. A Képviselő-testület felhatalmazza a feleket a megállapodás
aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor.
Ezen megállapodás létrejött egyrészről a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv, másrészről a ……… (a továbbiakban: Intézmény), mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. Uhrin Anna jegyző)
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám:15803744-1-04
Bankszámlaszám: 53200125-11091051
Törzskönyvi azonosító szám: 803746
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Intézmény neve (képviseli: intézményvezető)
Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Törzskönyvi azonosító szám:
A Hivatal az Intézménnyel együttműködve ellátja azokat a feladatokat, amelynek
személyi és tárgyi feltételei a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervnél nem adottak, így az intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési,
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, továbbá a
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
Az Intézmény részére az Ávr. 9. § alapján a meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátására a Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező
Hivatalt jelölte ki.
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I. Általános szempontok:
A megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű
rendjének szabályozása mellett a hatékony, ésszerű és takarékos intézményi
gazdálkodás kereteit megteremtse.
Az Intézmény, mint költségvetési szerv jogi személy, szakmailag önálló, saját
gazdasági szervezettel nem rendelkezik.
A megállapodás nem sértheti az Intézmény szakmai döntéshozó szerepét és önálló
jogi személyiségét.
Az Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik.
A Hivatal vezetője és az Intézmény vezetője közösen felelősek az éves
költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel
kíséréséért és betartásáért.
Az Intézmény vezetője felel az intézményben a munkamegosztás megszervezéséért
és végrehajtásáért, továbbá a munkafolyamatba épített ellenőrzésért.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás
feltételeit, melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési
jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási,
szakmai teljesítésigazolási jogkört az Intézmény vezetője az e megállapodásban
foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal pénzügyi és gazdasági szabályzatai az Intézményre vonatkozóan is
alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott
szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk
vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati
megvalósítása során a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső
kontrollrendszere” előírásait köteles alkalmazni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi, gondoskodik arról, hogy kellően
elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati
végrehajtásában a Hivatal segíti az Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek
alapján az Intézmény elkészíti a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési
rendelettervezet összeállításához.
Az Intézmény vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és
szerkezetben az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepcióját,
valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület döntésének
megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az
intézmény a költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat.
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Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést követően kerül az Önkormányzat
költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a Hivatal feladata,
melyről írásos dokumentáció készül.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt
előirányzatonként a módosításokat és azok okát elkülönítetten és nyomon
követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt
előirányzatokon belül - a jogszabályi előírásoknak és a testületi döntéseknek
megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban
kezdeményezi a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján
intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény
vezetője a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a
polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi és kiadási
előirányzatok módosítását.
A Hivatal és az Intézmény a többletbevétele terhére a felhalmozási jellegű kiadási
előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Képviselő-testület döntését
követően.
Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány
döntésének következtében kerül sor, a Hivatal pénzügyi osztálya a költségvetési
rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja az
Intézményt.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az Intézmény által
szolgáltatott adatok és információk tekintetében a felelősség az Intézmény vezetőjét
terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi információk
szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az Intézmény vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetés
teljesítéséért.
Az Intézmény valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott
előirányzaton és létszámkereten belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmény
vezetőjének feladat-és hatásköre, aki a jogkört teljes jogkörrel gyakorolja.
Az
Intézmény
minden
munkavállalójának
jogviszony
létesítésével
és
megszűntetésével kapcsolatos ügyintézés, valamint az aláírt okiratok Magyar
Államkincstár részére történő továbbítása a Hivatal feladata.
Az Intézmény a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett teljes
jogkörben gyakorolja a tárgyi eszközök javításának, karbantartásának megrendelését,
az egyes működési bevételek beszedését.
Az Intézmény beruházási, felújítási tevékenységet kizárólag a Képviselő-testület által
az éves költségvetési rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.
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Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is
szükséges a testület jóváhagyása a felhasználásra, ha szükséges saját forrás, annak a
biztosítására.
Az Intézmény önálló könyvvezetése alapján a költségvetési beszámoló elkészítése a
Hivatal, a szöveges indoklás a Hivatal és az Intézmény vezetőjének közös feladata. A
beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok határidőre történő
eljuttatásáért és valódiságáért az Intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek maradványának kimutatása a Hivatal feladata, a
kötelezettségvállalással
terhelt
és
szabad
előirányzatok
összege
az
intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési beszámolóban
kimutatott maradványt az Intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott Hivatal havonta tájékoztatja az Intézményt
a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja
az intézmények számlarendjét, számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek
tartalmaznia kell az Intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést a Hivatal végzi.
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a
költségvetési beszámolóra és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az Intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi
költségvetési bankszámlán és pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a
pénzforgalmat. A Hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a személyi
juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
A Hivatal pénzkezelésére vonatkozó szabályokat a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti, mely szabályzat részletezi az
Intézmény pénzkezelésére vonatkozó előírásokat is. Az Intézmény jogosult számla
ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített
feltételek alapján köteles a bevétellel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizonylatokkal elszámolni. Az Intézmény az ezzel a feladattal írásban megbízott dolgozója által
beszedett bevételeket köteles a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint az
Intézmény pénzforgalmi számlájára befizetni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat
ellátását köteles az Intézmény vezetője az általa kijelölt munkavállalója munkaköri
leírásában is rögzíteni.
A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmény
vezetője felelős.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés
rendjére vonatkozó szabályok
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolásra, utalványozásra az Intézmény
vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az
utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és érvényesítésére a Hivatal vezetője által kijelölt
személyek jogosultak, melyet a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
438

Gazdálkodási Szabályzata szabályoz. Kötelezettséget az Intézmény vezetője a
Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhat.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy
a rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A
kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után
történhet, kivéve ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem
igénylő kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi
ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel vagy legalább középfokú iskolai
végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie
arról, hogy:
 a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
 a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok
alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet
meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az
utalványozás után lehetséges.
Az Intézmény vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási
jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára
látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és
utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló
köteles megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv, azaz a Hivatal részére.
A Hivatal a kötelezettségvállalásokról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
A számvitel keretén belül a Hivatal látja el a könyvelési feladatokat, összevontan
állapítja meg az Intézmény számviteli rendjét.
A dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az
Intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az
előirányzat felhasználásának, valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
Számlázási feladatokat a Hivatal és az Intézmény is elláthat. A kimenő számlák,
vevőszámlák nyilvántartása a számla kibocsátójának a feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos, a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a
Hivatal feladata, mely nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az
Intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés céljából.
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Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről,
felhasználásukról és elszámolásukról nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal
feladata, az intézmény által beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a
vagyoni értékű jogok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet
alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által
rábízott székhelyen és telephelyen lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv
leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az alapító önkormányzat tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában
az Intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg. A használat joga a
rendeltetésszerű használatra terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és az Intézmény használatában lévő vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog az önkormányzatot illeti meg, az intézmény tulajdonában lévő
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog az Intézményt illeti meg. Az önkormányzat
tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű
használata módosítása vonatkozásában az önkormányzat mindenkor hatályos, az
önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat
vagyonától elkülönítetten. A leltározás megszervezése a Hivatal feladata a Leltározási
szabályzata alapján, melyben az Intézmény is közreműködik. Az eszközök selejtezése
a Hivatal Selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény javaslatot tesz
és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény
bekövetkezéséről az Intézmény írásban értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az
Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a Hivatalt. A
kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
Jelen megállapodás 2017. április 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön
létre.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek
megfelelően eljárni.
A Hivatal és az Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
szóló megállapodást a Képviselő-testület a …/2017. (…) Gye. Kt. határozatával
jóváhagyta. A korábban kötött, …/… () Gye. Kt. határozattal elfogadott megállapodás
hatályát veszti.
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
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Gyomaendrőd, 2017. március
…………………………………….
Intézmény vezetője

……………………………….
Hivatal vezetője

Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Szent Antal Népház kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Szent Antal zarándokházban
megszálló turisták étkeztetési szolgáltatást is igénybe vehetnek. Az intézmény ezt a
szolgáltatást a Térségi Szociális Gondozási Központon keresztül tudja biztosítani
vendégei számára. Az étkeztetés biztosítása a szolgáltató intézmény részére fizetendő
díjakon felül egyéb többletköltséggel is jár, úgymint a kiszolgáló személyzet
bérköltsége, mosogatás, fűtés, világítás költsége. Az intézmény szeretné ezen
költségek részbeni fedezetét oly módon biztosítani, hogy az étkeztetés díjtételei
képeznék az előbb felsorolt költségek forrását is.
Az étkeztetési szolgáltatás biztosításával járó többletfeladatokra a reggeliztetéshez
kapcsolódóan 70-80 forint kerülne beépítésre az árba, az ebédeltetés esetén 130-150
forint, a vacsora biztosításánál pedig 90-100 forint.
Az intézmény bevételeinek növelése céljából kéri az intézményvezető, hogy a
Képviselő-testület hagyja jóvá a döntési javaslatban szereplő étkezési szolgáltatás
díjtételeit április 1. napjától.
Toldi Balázs polgármester kérdés, javaslat hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népháznál biztosított
étkeztetési szolgáltatás díjtételeit 2017. április 1. napjától az alábbi összegekkel
hagyja jóvá:
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Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Diákok, gyermekek
részére (Ft)
360
650
480

Felnőttek részére (Ft)
400
760
500

Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
2017. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a bizottságok megtárgyalták a hatáskörükbe
utalt alapoknak az elbírálását, és javaslatot tettek a képviselő-testület felé azok
elosztására.
A javasolt támogatási összegek az előterjesztésben olvashatóak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, tudja azt, hogy a felosztható keret
jóval kevesebb volt, mint az igényelt támogatás, és azt is tudja, hogy ez nem kötelező
feladata az önkormányzatnak. Számára a sport alapnál kiemelkedően kevés a javasolt
támogatás a Körösmenti Ijfeszítő Egylet számára, ahhoz képest amennyit igényelt.
1.318.000 Ft-ot igényelt és ezzel szemben 175.000 Ft a javasolt támogatás. Ugyan így
a Központi Sport és Ifjúsági Egyesület, aki 2 millió Ft támogatást kért a javasolt
támogatás pedig 700.000 Ft, vagy a Gyomaendrődi Judo Klub, aki 3.5 millió Ft-ot
igényelt és 1.200.000 Ft a javasolt támogatás részére. A két utóbbi sportszervezetről
tudni kell, hogy gyermek csoportokat sportoltatnak és eredményeiket tekintve is
kiemelkedőek, nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhetnek. Véleménye szerint
ezt egy kicsit jobban kellett volna díjaznia a bizottságoknak. Megkérdezte a Pénzügyi
bizottság elnökét, hogy mi alapján döntött így a bizottság. Kevésnek tartja ezeket a
javasolt támogatásokat.
Az idegenforgalmi alap B. komponensére támogatási igényt benyújtó
Mozgáskorlátozottak Egyesületénél a javasolt támogatást javasolta 100.000 Ft-ra
kiegészíteni.
Toldi Balázs polgármester hozzátette, a bizottság bizonyára nem a pályázatban
feltüntetett támogatási igényt vette alapul, hanem a korábbi éveket vette figyelembe.
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy például a sport alapnál vannak olyan összegek,
amelyek nem jelennek meg. Gondol itt az úszásoktatás támogatására, ami a két kajak
egyesület esetében jelentős összeget tesz ki. Vagy például a Judo egyesület, aki
ingyenesen kap épületet az önkormányzattól, csak a közüzemi díjakat kell fizetniük.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök reagálva elmondta, a javasolt támogatásoknál
a bizottság figyelembe vette azt is, hogy ezek az egyesületek nem csak ebből az
alapból, hanem egyéb támogatásokat is kapnak. Tudomása szerint a kiemelkedő
sportolóknak lesz lehetőségük pályázni a sportalapítványhoz, tehát a sportalapon
kívül van lehetőség ezeket a tehetséges gyerekeket célzottan is támogatni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a következő évtől célszerűnek tartaná, ha
az alapok felosztásáról egy közös kibővített bizottsági ülésen döntenének a
bizottságok. Egy-egy szervezet van, hogy több alapra is benyújtja a támogatási
igényét, és így egészében látnák, hogy melyik szervezetnek milyen támogatást adnak.
Poharelec László képviselő egyetértett az előtte szólókkal, de a képviselő-testületnek
racionálisan is kell nézni a dolgokat. Igazságosak sosem lesznek. Vagy csak akkor, ha
senkinek nem adnak egy fillér támogatást sem. Addig mindig lesznek olyanok, akik
vesztesnek érzik magukat, de igazán győztesnek senki nem érzi magát, bármennyit
kap. Minden szervezetnek keresni kellene azt a lehetőséget, ahol a központi
költségvetésből tud pályázni, támogatáshoz hozzájutni. Tudomásul kell venni, hogy
az önkormányzatnak nem hogy bővülni, hanem szűkülni fog ez a kerete.
Dr. Uhrin Anna jegyző reagálva hangsúlyozta, minden további nélkül van arra
lehetőség, hogy közös bizottsági ülés keretében tárgyalják meg az alapok felosztását.
Ehhez azonban módosítani kell a vonatkozó helyi rendeleteket.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester módosító javaslattal élt, miszerint a
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete kapjon 100.000 Ft támogatást,
úgy, hogy a Suttyomba Alapítvány a 480.000 Ft helyett 440.000 Ft támogatást kapjon.
Toldi Balázs polgármester pontosította az elmondottakat. Az előterjesztés szerint a
Suttyomba Alapítvány 480.000 Ft-ot igényelt és 400.000 Ft a javasolt támogatás.
Hozzátette továbbá, hogy a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete
várhatóan az idei évben is kapni fog 20.000 Ft támogatást a Polgármesteri alapból.
Alpolgármester asszony figyelmébe ajánlotta, hogy ezeket vegye figyelembe majd a
módosító indítványánál.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ezek alapján visszavonta a fentiekben tett
módosító indítványát.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás, javaslat hiányában felkérte a
képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok támogatásáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Környezetvédelmi
alapra benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8

pályázó
Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Peresi Holtág Környezetvédelmi
Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület
Békés Megyei Peresi Holtág
Természetvédelmi Egyesület
Papzugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület

pályázati azonosító

támogatás
550.000,-Ft

KOR-001-17
500.000,-Ft
KOR-002-17
600.000,-Ft
KOR-003-17
330.000,-Ft
KOR-004-17
315.000,-Ft
KOR-005-17
570.000,-Ft
KOR-006-17
135.000,-Ft
KOR-007-17
KOR-008-17

1.000.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok
támogatásáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap A)
komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó
pályázati azonosító
támogatás
1
Hallható Hang Alapítvány
CIV-003-17
460.000,-Ft
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2

’Suttyomba’ a Viharsarok Népi
CIV-006-17
Kulturörökségének Megőrzéséért
Közhasznú Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes
CIV-007-17
Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok
CIV-009-17
Kamarakórus Alapítvány

3
4

300.000,-Ft

850.000,-Ft
250.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Civil alap kötött részére benyújtott támogatásokról kérte
a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
128/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap kötött
részére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
1
2

3
4

pályázó
Gyomaendrődi Polgárőr
Egyesület
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszergazdasági OktatásiKépzési Alapítvány
Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesülete
Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért

pályázati azonosító
CIV-001-17

támogatás
400.000,-Ft

CIV-004-17

200.000,-Ft

CIV-005-17

500.000,-FT

CIV-008-17

1.540.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a Civil
alap B) komponensére benyújtott pályázatokról döntenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
129/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap B)
komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz
pályázó
1
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK
Országos Szövetség tagja
2
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3
4

Endrődi Gazdakör
RUMBA Táncsport Egyesület

intézmény
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc
Kulturális Központ

támogatás
68.750,-Ft
206.250,-Ft
68.750,-Ft
206.250,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Sport alap nyílt pályázati felhívására benyújtott
pályázatok támogatásáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
130/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Sport alap nyílt
pályázati felhívására benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
s.sz.
pályázó szervezet
pályázati
támogatás
azonosító
1.
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-001-17
3.200.000,-Ft
2.
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó
SPO-003-17
900.000,-Ft
Egyesület
3.
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-004-17
175.000,-Ft
4.
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület SPO-005-17
700.000,-Ft
5.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
SPO-006-17
550.000,-Ft
Iskola Sportegyesület
6.
Gyomaendrődi Női Kézilabda
SPO-007-17
2.000.000,-Ft
Sportegyesület
7.
SÁNC Röplabda Sportclub
SPO-008-17
125.000,-Ft
8.
Gyomaendrődi Judo Klub
SPO-009-17
1.200.000,-Ft
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Körös Kajak Sportegyesület
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyoma-Gym Sportegyesület
Korona Biliárd Klub
Székely Mihály Modellező és
Sportklub
Kner Tánc Sport Egyesület

SPO-010-17
SPO-011-17
SPO-012-17
SPO-013-17
SPO-014-17

2.000.000,-Ft
850.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft

SPO-015-17

350.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Sport alap kötött pályázati felhívására benyújtott
pályázatok támogatásáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
131/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Sport alap kötött
pályázati felhívására benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
pályázati
s.sz.
pályázó
azonosító
támogatás
1
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-002-17
350.000,-Ft
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó
2
Egyesület
SPO-016-17
350.000,-Ft
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 7. döntési javaslatban arról döntenének, hogy
az Idegenforgalmi alap B) komponensére elkülönített 1.400.000,-Ft-ból 100.000,-Ft-ot
átcsoportosít az Idegenforgalmi alap A) komponensére, melyben így a felhasználható
összeg 1.600.000,-Ft. Felkérte a képviselőket szavazzanak erről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
132/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
Idegenforgalmi alap B) komponensére elkülönített 1.400.000,-Ft-ból
100.000,-Ft-ot
átcsoportosít
az
Idegenforgalmi
alap
A)
komponensére, melyben így a felhasználható összeg 1.600.000,-Ft.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 8. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben az
Idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatokról döntenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
133/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Idegenforgalmi
alap A) komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:

s.sz.
1

pályázati
azonosító

pályázó

támogatás

700.000,-Ft

2

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány IFA-001-17
GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület
IFA-005-17

3

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

500.000,-Ft

IFA-006-17

400.000,-Ft

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül az Idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott pályázatok támogatásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
134/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Idegenforgalmi
alap B) komponensére benyújtott pályázatokat az alábbiakban támogatja:
pályázati
támogatás
s.sz.
pályázó
azonosító
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK. Országos
1
Szövetség Tagja
IFA-002-17
60.000,-Ft

2
3
4
5

6
7
8

Dél-Alföld-Európai Unió Gazd, Kult, Okt, Int.
Együttm. Koordináló Egyesület
IFA-003-17
Halgasztronómiai Egyesület
IFA-004-17
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
IFA-007-17
Suttyomba Alapítvány
IFA-008-17
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
243. Gyomaendrőd
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány

50.000,-Ft
250.000,-Ft
150.000,-Ft
400.000,-Ft

IFA-009-17

60.000,-Ft

IFA-010-17

130.000,-Ft

IFA-011-17

200.000,-Ft

Határidő: azonnal
8.Napirendi pont
Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és
együttműködések
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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
nyílt pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú
támogatások” előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések
megvalósítása érdekében.
A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való
boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és
fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének
támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
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Igényelhető támogatás az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás
összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet. A finanszírozás módja 100%-os
támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Önkormányzatunk pályázatot szeretne benyújtani a nemzeti öntudat erősítése,
testvértelepülési program megvalósítása érdekében. A program során 40 fős
nagyenyedi delegációt látnánk vendégül augusztus 17.-augusztus 20. között.
Az ideérkező delegációnak 18-án irányított programokat szerveznénk a Reformáció
500 keretében, valamint bemutatásra kerülnének a helyi turisztikai lehetőségek.
Augusztus 19-i Nemzetközi Halfőző Versenyen a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium és a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközép Iskola és Kollégium csapata is részt vesz, illetve a kísérőrendezvényen a
meghívott művészeti csoportok fellépését is megtekinthetjük. A hétvége hátralévő
részében sport-, művészeti, vallási és kulturális programokat szervezünk az
idelátogató csoportnak.
A Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a döntési
javaslat szerinti elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Gyoma 300 éves
rendezvénysorozat augusztus 20-a körüli programjaival össze egyeztették-e a
pályázatban szerepeltetni kívánt programokat.
Petényi Roland osztályvezető válaszolva elmondta, a programok egyeztetése
megtörtént.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a pályázat benyújtásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
135/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési
programok és együttműködések” c. pályázati felhívásra 2017.
augusztus 17 -2017. augusztus 20. között megrendezendő
Gyomaendrőd-Nagyenyed testvérvárosi program megvalósítása
céljából, maximum 2.500.000 Ft-os keretösszegig.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9.Napirendi pont
EFOP-4.1.8-16 pályázat A könyvtári intézményrendszertanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen
át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására pályázati
felhívást tett közzé. A projekt keretében hét önállóan támogatható tevékenység típus
van. Önkormányzatunk a Határ Győző Város Könyvtár fejlesztése érdekében nyújthat
be pályázatot, az 1., 5., 6., 7-es prioritások vonatkozásában. A projekt keretében
lehetőség nyílik a könyvtár épületében digitális oktatási terem belső átalakításokkal
történő kialakítására, valamint a szükséges informatikai eszközök (laptopok, tabletek,
okostábla, projektor, érintőképernyős monitor, valamint a szükséges hálózati
rendszer), valamint új bútorok beszerzésére, a szükséges akadálymentesítési
tevékenység elvégzésére, akadálymentes mosdó kialakításra.
Az 1-es tevékenységtípus esetében pályázni csak tisztázott tulajdonviszonyok
esetében: saját ingatlanon, vagy a pályázati felhívásnak megfelelő tulajdonosi
hozzájárulás birtokában van lehetőség. A Fő út 230. szám alatti tulajdonba vételét
önkormányzatunk kezdeményezte az MNV Zrt-nél. Kérelmünkre az MNV Zrt azt a
választ adta, hogy megpróbálják felgyorsítani a tulajdonba adási folyamatot, és a
fejlesztendő ingatlan a pályázat benyújtásáig remélhetőleg a tulajdonunkba kerülhet.
Amennyiben a pályázat benyújtásáig az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése nem
zárul le, akkor a projekt keretein belül megvalósítandó digitális oktató terem
infrastrukturális fejlesztései nem lesznek elszámolhatóak. Ez esetben csak az 5., 6., 7.,
prioritások vonatkozásában tudunk az oktató terem kialakításához szükséges
informatikai eszközök és bútorok beszerzésére pályázni, maximum 20 millió forint
összegig.
Fentiek figyelembevételével alternatív határozati javaslat került összeállításra, melyet
a Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol.
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Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a mai napon érkezett egy
állásfoglalás az irányító hatóságtól, miszerint a Fő út 230. sz. alatti épület bérletére
meglévő bérleti szerződést ki kell egészíteni, hogy szerepeljen benne, hogy a bérleti
jogviszony legalább 12 évig, de legalább a tulajdonba adásig fennáll. Ebben az
esetben benyújthatjuk a pályázatot, így a tulajdon viszonyokat, illetve a bérleti
szerződést elfogadja a támogató hatóság, de a tulajdon viszonyokat mihamarabb
rendezni kell.
Egyéb hozzászólás nem lévén felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
136/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati
felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi
Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakítása, infrastrukturális
fejlesztése, valamint a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés
megvalósítása érdekében, 40 millió Ft keretösszegig, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett, amennyiben 2017. április 17-ig, a
pályázat benyújtásának határidejéig a Gyomaendrőd, Fő út 230. sz.
alatti ingatlan tulajdonjoga visszakerül az önkormányzathoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
2.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati
felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi
Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek kialakításához kapcsolódó
informatikai eszközbeszerzés megvalósítása érdekében, 20 millió Ft
keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett, amennyiben
2017. április 17-ig, a pályázat benyújtásának határidejéig a
Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyának
rendezése nem zárul le.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. április 17.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

10.Napirendi pont
EFOP-1.5.3 pályázat tervezett programja, konzorciumi megállapodás
jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a februári ülésén döntött az
EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. Akkor a pályázat még
nem tartott abban a stádiumba, hogy a pályázati programot be lehetett volna
mutatni, ezért a Konzorciumi megállapodás, mely tartalmazza a részletes program
megismerését szintén nem került a Képviselő-testület elé beterjesztésre.
A Konzorciumi megállapodás is összeállításra került, melyet a határozati javaslat
tartalmaz.
A Konzorcium tagjai Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Konzorcium
vezetője, továbbá Hunya, Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva önkormányzatai.
A pályázat a térségi szolgáltatások fejlesztésére irányulna, a települések
lakosságszáma meghaladja a 20.000 főt, így 500 millió Ft-ra tudnak pályázni.
Megkérdezte van-e kérdés a konzorciumi megállapodással kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket szavazzanak a pályázati program és
a konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
137/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1-5.3pályázatra benyújtandó pályázati programot megismerte azt jóváhagyja, továbbá az
alább olvasható Konzorciumi megállapodást megismerte, a benne foglaltakat
jóváhagyja, felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Konzorciumi megállapodás
aláírására az alábbi tartalommal:
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre
abból a célból, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt
közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben
meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak
megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (törzs- 725525
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725527-2-04
Aláírásra jogosult
Toldi Balázs
képviselője:
Szervezet neve:
Dévaványa Város Önkormányzata
Postacím:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Székhely:
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 725327
Adószám:
15725321-2-04
Aláírásra jogosult
Valánszki Miklós Róbert
képviselője:
Szervezet neve:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Postacím:
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Székhely:
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Azonosító szám (törzs- 344740
szám/cégjegyzékszám):
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Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

15344746-2-04
Kovács Mária

Szervezet neve:
Postacím:

Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

Székhely:
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Azonosító szám (törzs- 346788
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15346786-2-04
Aláírásra jogosult
Hegedüs Roland
képviselője:
Szervezet neve:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Postacím:
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
Székhely:
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
Azonosító szám (törzs- 725570
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725572-2-04
Aláírásra jogosult
Petneházi Bálint Lászlóné
képviselője:
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és
nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása
során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint
megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési
megállapodás
támogatásban
részesített
projekt
megvalósítására”
című
dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt
tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott
döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
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7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül
támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi
együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

..............................................
Valánszki Miklós Róbert
Dévaványa Város
Önkormányzata

..............................................
Kovács Mária
Ecsegfalva Község
Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Hegedüs Roland
Hunya Község Önkormányzata

..............................................
Petneházi Bálint Lászlóné
Csárdaszállás Községi Önkormányzat

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11.Napirendi pont
Hozzájárulás a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Magyar Labdarúgó Szövetség a
látvány-csapatsportok támogatása program keretében 2017. évben is meghirdeti az
amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők, kiszolgáló létesítmények)
építését, felújítását támogató pályázatát. A Gyomaendrődi Futball Club, az elmúlt
évekhez hasonlóan a 2017/2018-as évre kiírt pályázaton is szeretne indulni,
hozzájárulva ezzel az – Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő –
Erzsébet ligeti pálya korszerűsítéséhez.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága minden évben –
kötelezően – elvégzi a labdarúgó pályák hitelesítési vizsgálatát, amely elemzi a
létesítményhez tartozó kiszolgáló helyiségek számát és annak minőségét is. Az
engedélyezési eljárás során – már több ízben is – kifogásolták, hogy az Erzsébet ligeti
pályán nincs megfelelő számú női-, férfi-, és akadálymentesített mellékhelyiség,
amely az engedélyezés egyik feltétele.
A hitelesítési előírásokon túl, fontosnak tartjuk, hogy a gyomai sportpályán
megjelenők – sportolók, szurkolók, diákok – minél magasabb színvonalú kiszolgálását
ilyen létesítmények létrehozásával is.
A Gyomaendrődi Futball Club szeretné a meglévő épületet egy vendég vizesblokkal
bővíteni. A TAO program keretében végrehajtandó tárgyi eszköz beruházás 30 %-os
önerő biztosítását igényli a pályázótól. A Gyomaendrődi Futball Club részére a
pályázatokhoz korábban az Önkormányzat biztosította az önerőt. A részletes
költségtervekről egy későbbi testületi ülésen tudnak majd beszámolni. A nyilatkozat
kiadása költségvetési kiadást érintő kötelezettség vállalást nem keletkeztet.
A Pénzügyi és a Városfenntartó bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek a hozzájáruló nyilatkozat kiadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Futball Club az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500 Gyomaendrőd,
Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon, a társasági adóról és osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
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támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött
tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljáráshoz az
alábbi szövegezésű nyilatkozatot adja ki.
„NYILATKOZAT
- építési engedély köteles beruházások tárgyában Alulírott Toldi Balázs, mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.; a továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a
jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat
teszem:
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Gyomaendrődi
Futball Club (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. ; képviselő: Vinkovics
Attila elnök; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed
arányú tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban:
„Ingatlan”) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására
szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházást és felújítást végezzen.
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése
alapján, amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és
felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósul meg és
a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkormányzat és a
Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került,
abban az esetben az építési engedélyhez kötött beruházás és felújítás a
megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül.
A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz,
hogy a Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által
jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a
támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az
Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beruházás és
felújítás Önkormányzati tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek
viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt) éves, felújítás esetében 5
(öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az
Ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az
Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet
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abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást
megvalósítsa, és azt a fent említett beruházás esetében 15 (tizenöt), illetve felújítás
esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen
használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére
jogosult vagyok, a szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a
jelen nyilatkozat kiállításához szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal
összhangban a Sportszervezettel megkötendő megállapodásra is kiterjedő hatállyal
meghozta, és amelynek megkötésére és betartására az Önkormányzat a jelen
Nyilatkozat aláírásával is kötelezettséget vállal.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március …….
___________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Polgármester”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

felhatalmazza

a

Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12.Napirendi pont
Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Körös-szögi Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 25-én és 2017. február 28-án ülést tartott,
melyen két Gyomaendrődöt is érintő előterjesztés is szerepelt. Az egyik a társulási
megállapodás módosítása, a másik pedig a társulás jövőbeni fenntartása,
működtetése. A megállapodás módosítását a Társulási Tanács 76/2016. (XI.25.)
határozatával elfogadta, de azt Képviselő-testületeknek is jóvá kell hagyni.
A bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Társulási Tanács 2017. február 28-i
ülésén tárgyalta a Társulás jövőbeni fenntartásának, vagy az esetleges átalakításának,
megszűntetésének lehetőségeit.
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A Tanács döntött arról, hogy a Társulás elnöke és a Szarvas Város címzetes főjegyzője
dolgozza ki a társulás 2018. január 1. napjától történő további működtetésének vagy
a megszüntetésének feltételeit, figyelemmel a folyamatban lévő pályázatokra.
A véleményező bizottságot tárgyalták az előterjesztést és a döntési javaslatokat
elfogadásra javasolják.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a társulási megállapodás módosításáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
139/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet
ért a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
76/2016. (XI.25.) határozatával.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a társulás jövőbeni fenntartásáról szóló 2. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
140/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet
ért a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
6/2017. (II.28.) határozatával.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13.Napirendi pont
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kft. ügyvezetője kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte a kft. 2017. évben jelentkező
költségeinek részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön
biztosítása, összege 6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik
szükségessé, mert a gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, valamint a
földterületekhez kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások jelentkezése után
fog realizálódni. A törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással még nem rendelkezik.
A kölcsön folyósítása 2017. április hónapjának első hetében egy összegben történne,
a visszafizetés végső határideje 2018. december 30-a.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletében 6 millió forint
összegű keretet különített el úgy, mint a Földkezelő Kft. működési kiadásaihoz
biztosított kölcsön összege.
A Pénzügyi bizottság javasolja a kölcsön biztosítását a kölcsönszerződésben foglaltak
szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. részére 6.000.000 forint összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget a
Kft. gazdálkodási tevékenységének finanszírozására fordíthatja. A kölcsön forrása a
2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletének 51. sorában megtervezett 6 millió forint összegű keret. A Képviselőtestület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az alábbi kölcsönszerződés
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
Mely
létrejött
egyrészről Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (székhely:
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04 bankszámlaszám: 5320012511062402
képviseli:
Toldi
Balázs
polgármester)
mint
kölcsönadó
(a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
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a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 25449316-2-04, bankszámlaszám: 53200125-11099327, képviseli: Varjú
Róbert ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi
tulajdonában álló gazdasági társasága, mely mezőgazdasági termelőszervezetet az
önkormányzat 559/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával alapította. Az önkormányzat
tulajdoni hányada 97%, az alapításhoz 2.900.000 forint törzsbetétet biztosított a
Képviselő-testület. A Földkezelő Kft. alapításának célja az önkormányzat tulajdonában
álló földterületek szakszerű hasznosítása volt.
A Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez, melyben kérte a kft. 2017. évben jelentkező költségeinek
részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön biztosítása, összege
6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik szükségessé, mert a
gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, valamint a földterületekhez
kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások jelentkezése után fog realizálódni. A
törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással - melyből a költségek előfinanszírozását
biztosítani tudná – nem rendelkezik.
2. A szerződés tárgya
2.1. Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2017. () Gye. Kt.
határozata alapján - mindösszesen 6.000.000 forint, azaz Hatmillió forint összegű
kölcsönt biztosít Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege a Kölcsönvevő által művelt,
88,39 ha önkormányzati tulajdonú földeken folytatott gazdálkodási tevékenység
során felmerülő költségek finanszírozására használható fel.
2.2. Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő
bankszámlaszámára a szerződés aláírását követő 15 napon belül.
2.3. Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11099327 számú számlájára utalja át.
2.4. A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.5. Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt 2018. december 30.
napjáig egy összegben visszafizetni. A kölcsön törlesztése átutalással történik, a
Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.6. A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát, hogy jelen szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését,
illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a Kölcsönvevő Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a
hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül,
külön engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízás útján
érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.
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Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
vonatkozó felhatalmazás csak Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárulásával
vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazó
levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától
eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d)
a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.
b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a
közöttük felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön
létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől
függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan
megvalósítása
érdekében
szükség
szerint
folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2017. () Gye. Kt.
határozatával felhatalmazta polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült,
amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
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Gyomaendrőd, 2017. április
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

………………………………….
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Varjú Róbert ügyvezető igazgató

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

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

14.Napirendi pont
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Az alapítvány
30.000 Ft támogatást kért, melynek forrásául a 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott Polgármesteri Alap 700.000,-Ft-ot
javasolják.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság javasolja a támogatás jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott 30.000,-Ft, azaz
Harmincezer Forint támogatást jóváhagyja. A támogatás forrása a
7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott
Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidő: azonnal
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15.Napirendi pont
Gyomaendrőd Városa részére felajánlott ajándék
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, Kiszelyné Kis Kováts Viktória
endrődi születésű amatőr művész, 2016 júniusában kereste meg önkormányzatunkat,
azzal, hogy mintegy 90 alkotását szeretné szülővárosának adományozni. A művésznő
2016. december 6-án elhunyt.
Lánya, Kiszely Katalin ismételten megkereste az önkormányzatot az édesanyja által
felajánlott festmények ügyében. Az önkormányzat szakmai javaslatot kértünk Dr.
Frankó Károlytól, a Városi Képtár kuratóriumának elnökétől, valamint Dr. Szonda
Istvántól, a Szent Antal Népház igazgatójától.
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök javasolja az ajándék elfogadását és javasolja azok
Szent Antal Népházban történő időszaki kiállítását.
Dr. Szonda István igazgató úr javaslata, hogy az adományozó nemes gesztusát
mindenképpen fogadni kell, ezért a csaknem 100 db képből 30 db (adományozók
által kiválasztott) képet fogadjon el a város.
Mindkét szakértő javaslatot tett arra, hogy a festmények a város intézményeiben
kerüljenek elhelyezésre, kiállításra elsősorban Endrődön, hiszen a művész endrődi
származású volt.
Az Ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
fogadja el a 90 alkotást, festményt, és hatalmazzák fel a polgármestert az
ajándékozási szerződés megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására, és a
szerződés megkötésére.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
köszönettel elfogadja néhai Kiszelyné Kis Kováts Viktória endrődi
születésű amatőr művész szülővárosának adományozott 90 alkotását,
festményét. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő465

testülete felhatalmazza polgármesterét az ajándékozási szerződés
megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására, az ajándékozási
szerződés megkötésére és valamennyi szükséges jognyilatkozat
megtételére.
Határidő: azonnal
16.Napirendi pont
Wodianer tér felújítása
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.
Gyoma újratelepülésének 300 éves évfordulójának emlékévével kapcsolatban már
több döntést is hozott a Képviselő-testület, többek között a Wodianer Albert tér
felújításáról és emléktérré alakításáról is. A megszületett döntéseknek megfelelően
ötlet pályázat került kiírásra a tér átalakítására vonatkozóan.
A pályázati felhívás 2017. január 25-én került kiküldésre 3 olyan tervező részére,
melyet a referenciáik alapján megfelelőnek találtak a tervezés elvégzésére.
A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző, arra emlékeztető
emléktér és installáció (térplasztika) kialakítása volt, szem előtt tartva azt, hogy a
Képzőművészeti Lektorátus véleménye szerint nem célszerű képzőművészeti
alkotással ellátni a teret. Mindezek figyelembevételével a pályázóktól kert és
tájépítészi terveket vártunk.
A február 28-ai beadási határidőre csak 1 db pályamű érkezett be, melynek készítője
Zilahi Péter DLA okleveles építésztervező.
A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli tervének elkészítését nettó 800.000 Ft-ért
vállalja a tervező, 45 napos tervezési határidővel. A tér tervezett kialakítási költsége
bruttó 9,2 millió forint. A tervezési díj és a tervezet műszaki tartalom kialakítás a 2017.
évi költségvetésben elkülönített 12 millió forint terhére biztosítható, többletforrás
nem szükséges.
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy új nyílt ötletpályázat kerüljön kiírásra.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök véleménye szerint abba a hibába estünk ezzel
a pályázati kiírással, hogy nagy dolgokat akarunk megvalósítani, viszont kevés pénzt
rendeltünk mellé. A pályázati kiírás bruttó 10 millió Ft-ról szólt, amiben benne kellett
lenni a tervezési költségnek, illetve a tér teljes kialakításának-építészeti, tájépítészeti
kialakításának. A tér az 1400 m2, tehát a nettó m2-t nézve igen alacsony ez az összeg.
Főleg, ha azt nézik, hogy a jelenlegi burkolt felülete kb. 300 m2, és ettől kevesebbet
nem lehet leburkolni.
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Véleménye szerint a beérkezett pályamű térszerkezetileg egy szép megoldás.
Számára azt idézi, hogy a múlt és a jelen nagyon szépen megfér egymás mellett a
múlt tiszteletével együtt. A pályázat különlegessége még a fényfestés kialakítása, ami
egy színfoltja lehet ennek a térnek, ahová szívesen leülnek majd az emberek.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy új pályázatot ír ki, akkor módosító javaslattal
fog élni a pályázati kiírással kapcsolatban, de mindenképpen át kell gondolni, hogy
ténylegesen mit szeretnénk, és arra mennyit szeretnénk költeni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, akkor, amikor a Bethlen
Alapítvány megkereste az önkormányzatot, hogy a Gyoma újratelepítésének 300 éves
évfordulója kapcsán egy emlékteret alakítsanak ki, akkor egy szakértői bizottsági
ülésen sokat beszélgettek arról, hogy ezt a teret, hogyan kapcsolhatnák be a többi tér
közé. A Magyar Alkotóművészeti Kft-t szakmai állásfoglalást adott erre vonatkozóan,
viszont azt nem tudja, hogy ez eljutott-e a tervezőkhöz. Az állásfoglalás szerint
„egyetértünk azzal, hogy az emlékmű központi eleme a Gyomaendrőd egyik fő
jellegzetességének tartott víz, mint motívum legyen. Az alkotás mindenki által való
megközelíthetősége és befogadhatósága céljából javasoljuk, hogy a víz talajszinten
folyjon, amelyet hidak tagolhatnának.”
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök véleménye szerint lehet ilyen elképzelésünk,
hogy víz folyjon, meg hidakat teszünk rá, de akkor ne 10 millió Ft-ot tegyenek mellé.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, a maga részéről már annak örülne, ha
egyszer a fürdő beruházásról vitáznának ennyit, ami ténylegesen hozna
idegenforgalmat és egy kis plusz pénzt ennek a városnak.
Elismeri azt, hogy a múltra emlékezni kell, a jelenben élni és folyamatosan
gondolkodni a jövőben. Azt is tudjuk, hogy ennyi pénzünk van, amiből nagydolgot
nem tudunk csinálni. Hangsúlyozta, nem igazán tér és emlékmű párti, persze ezekre is
szükség van, de gondoljuk csak végig, hogy miért is fognak ide jönni
Gyomaendrődre. Bár hány teret is fogunk csinálni, ahhoz nagyon csodálatosnak kell
lenni, hogy azért jöjjön ide valaki Gyomaendrődre.
Természetesen meg kell emlékezni Gyoma újratelepítésének 300 éves évfordulójáról,
de több 10 millió Ft-ot nyugodt szívvel nem tud erre megszavazni. Vigyázzanak
jobban az önkormányzat pénzére, és ténylegesen a fejlesztésre fordítsák. Ha már a
fürdőre nem akarnak költeni, akkor olyan dologra költsék a pénzt, amiből haszna lesz
a városnak. A terek azonban csak vinni fogják a pénzt, mert azokat folyamatosan
gondozni, karbantartani kell. Ki fogja ezeket a munkákat elvégezni, ha majd már nem
lesz közmunkás, és a város lakosság száma is egyre inkább csökken.
A maga részéről azt szeretné, ha a város fejlődne, és olyan dolgokat valósítanának
meg, ami vendéget és idelátogatót csal ide.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint, ha ennyi pénzből nem
lehet a teret átalakítani, akkor nem kell erőltetni.
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Akkor ne írjanak ki új ötletpályázatot, mert ha nem lehet úgy kialakítani, hogy abban
megjelenjen az, amit mindannyian szeretnének, akkor hagyják. Meg lehet azt a teret
szépen újítani a közmunkaprogram segítségével is. Ennek a 10 millió Ft-nak biztos
fognak más helyet is találni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a jelenlegi járdarendszerrel, és
az ottani betonelemekkel nem biztos, hogy közmunkaprogramban azt a teret széppé
lehet tenni.
Véleménye szerint szépen meg kell újítani. Egy olyan teret kialakítani, ami önmagában
szép, ott van kicsit a múlt, ott van a jelen, és ha oda leülnek, akkor ott jól érzik
magukat az emberek.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a pályázat célja „a 300 éves Gyomát, illetve
az újratelepítést idéző, arra emlékeztető emléktér és installáció kialakítása”.
Gyoma újratelepülésének 300-ik évfordulójának emlékeként Gyoma egyik patinás
terét, a Wodianer Albert teret emléktérré kívánja alakítani. Ennek érdekében
pályázatot hirdet a 300 éves jubileum emlékterének és azon elhelyezésre kerülő
esztétikailag és tartalmában igényes köztér megtervezésére és megvalósítására.
A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja Gyoma életterét
alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók, árterek és holtágaik vizeit. A
tervben a vizet és fényt célszerű együtt kezelni. A koncepció opcionálisan tartalmazhatja a tényleges folyó vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tér építészeti (járda, sétány, virágtartók,
ülőpadok), - opcionálisan a gépészeti - továbbá a kertészeti kialakítását úgy, hogy az
emléktér funkciójában egy élettel megtöltött, „belakott” pont legyen a város
életében. A rajta elhelyezett, a történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben
kerüljön megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.”
Véleménye szerint teljesen egyértelmű és a tervezők fantáziájára bízott pályázati cél
került megfogalmazásra a felhívásban. Természetesen nem kötelező a térhez
hozzányúlni, de egy város életéhez hozzátartoznak a szép közterületek. Végig kell
nézni a városban, hogy hány szép és modern közterületünk van, és ezek után
mondják azt, hogy újítsák, vagy ne újítsák meg. Véleménye szerint ráférne a városra,
ha egy szép közterülete lenne.
Azzal, ha a pályázati felhívást még egyszer közzé teszik a bizottsági üléseken
elhangzott módosításokkal, még nem veszítenek semmit. Egy második próbát
megérne ez a tér, mert a város életéhez hozzá tartoznak ezek az új és modern terek,
és szükség van arra, hogy a tereink megújuljanak.
Megyeri László aljegyző a szervező bizottság titkáraként kívánt hozzászólni, mivel
ismeri ennek a folyamatnak a részleteit.
A Bethlen Alapítvány és a Bethlen Nyugdíjasok közössége kezdeményezte azt, hogy a
Wodianer tér legyen emléktér a 300 éves évfordulóra. A képviselő-testület maga
döntötte el azt az első döntésében, hogy ezen a téren egy köztéri műalkotást fog
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elhelyezni. A köztéri műalkotás egy művész által készített művészi alkotás, amely
önmagában egy komoly szellemi és anyagi értéket is képvisel. Ha pedig valahol egy
köztéri műalkotást elhelyezünk, akkor annak a környezetét is illik kialakítani. Mivel
konkrét elképzelése nem volt sem a szervezőbizottságnak sem a képviselőtestületnek arra, hogy ennek a köztéri műalkotásnak mi legyen a mondanivalója,
eszmeisége, ezért kérték meg a Képzőművészeti Lektorátust, hogy ők mondjanak egy
javaslatot. A tavaly októberi helyszíni szemle alapján született aztán az a javaslat,
hogy nem egy földből kiálló műalkotás kellene, hanem térszinten kellene valamit
megvalósítani. Ez alapján született decemberben az a testületi döntés, hogy a tér
felújításával kívánnak megemlékezni a 300 éves évfordulóról. Egy igényes a mai
kornak megfelelő tér alakuljon ki. Ha a kert vagy tájépítészek, akik benyújtják a
pályázatot, emellett el tudnak képzelni egy olyan térinstallációt vagy építészeti
megoldással egy szimbólumot, ami emlékeztet arra, hogy ez a 300 éves évfordulóra
lett kialakítva, akkor megvalósítaná azt az elképzelést, amire ennyi forrást állított be a
képviselő-testület az ez évi költségvetésében.
Osztotta polgármester úr azon véleményét, hogy a település minőségét
meghatározza az épületek, közterületek minőségi állapota. A mostani Wodianer tér
kb. 1968-ban kapta meg azt a jelenlegi formáját, és azóta már eltelt néhány év.
Ha a második körben lesz egy jó pályázat, akkor ezt a 12 millió Ft-ot rá kellene szánni,
mert nem csak a 300 éves évfordulóra emlékeztetne, hanem az itt élők
találkozhatnának XXI. századi köztérrel is.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a bizottság részéről azért született az
javaslat, hogy új nyílt ötletpályázat kerüljön kiírásra, mert a beérkezett pályázat nem
igazán tetszett a bizottságnak, nem volt lehetőség miből választani.
Az új kiírandó pályázati kiírásban a pályázók körénél úgy szerepel, hogy táj/és vagy
kertépítő műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végzők. Ha a
referenciával rendelkezőkkel szűkítik le a pályázók körét, akkor lehet, hogy kapnak
még két pályázatot. Viszont, ha ebben a műfajban először benyújtó tervezőktől is
várnak terveket, akkor lehet, hogy több pályázat is beérkezik, melyek közül talán
tudnak egy jót választani.
Javasolta, hogy írják ki a pályázatot, de ne zárják ki a referenciával nem rendelkező
tervezőket.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület elsőként a döntési
javaslat szerint döntse el azt, hogy Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré
alakítására kiírt ötletpályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki.
Amennyiben ezt a döntést meghozza a testület utána célszerű megvitatni a
beterjesztett kiírandó ötletpályázatot, - mivel ahhoz már elhangzottak módosító
javaslatok, - és arról külön határozni.
Szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírt
ötletpályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a pályázati kiíráshoz Betkó képviselő úrnak volt
már egy módosító javaslata, miszerint a pályázók köréből ne zárják ki a referenciával
nem rendelkező tervezőket.
Megkérdezte van-e további javaslat.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbi javaslatokat tette:
A pályázat célja meghatározásból kivenné az alábbi szövegrészt, ezzel ugyanis
bekorlátoznák azt, aki szeretne pályázni:
„A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja Gyoma életterét
alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók, árterek és holtágaik vizeit. A
tervben a vizet és fényt célszerű együtt kezelni. A koncepció opcionálisan tartalmazhatja a tényleges folyó vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.”
Szintén kivenné a negyedik bekezdés utolsó mondatát: „A rajta elhelyezett, a
történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben kerüljön megvalósításra
megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.” Vagy jobban ki kellene fejteni, hogy itt
konkrétan mire gondolunk.
Az alkotás helyszíne részből az …..”üldögélős hely, nem pedig térköves” szövegrészt
szintén kivenné.
A pályázók köre meghatározásnál szakmaiasabb megfogalmazást javasolt az alábbiak
szerint:
A tervpályázat résztvevője-pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes
személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet lehet, aki illetve amely:
a) jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek elfogadta,
c) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos
jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az
építésüggyel
összefüggő
szakmagyakorlási
tevékenységekről
szóló
266/2013.(VII.11.)
Korm.
rendeletszerint
jogosult
a
pályázat
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eredményhirdetésének időpontjában. A tervpályázaton azon tervezők
vehetnek részt, akik a Magyar Építész Kamara honlapján lévő hivatalos
Névjegyzéken szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetében – a
székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik
tagállamban, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani, tervezői
jogosultsággal rendelkeznek.
A pályázó teamben táj-és kertépítész tervezési jogosultságú szerzőtársnak
szerepelnie kell. A társszerzők és a szerzők csak egy példányban működhetnek
közre.
Az alkotás karaktere, anyaga meghatározásban szerepelő „előnyt élvez a fényfestést
tartalmazó pályamű”, helyett javasolja az új térépítészeti technológiát tartalmazó
pályamű megfogalmazást.
A pályaművek elbírálásánál mit jelent pontosan, hogy „a nyertes pályamű kiválasztása
a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató
számára.”
A pályaműnek tartalmaznia kell felsorolásban a „referencia bemutatását” kiegészítené
annyival, hogy a pályázati kiírás szerinti referencia bemutatása.
A pályázatból kizárásra kerül részben mire gondoltak a formai követelmények
meghatározással.
A pályázat elbírálásának szempontjai részben a pontrendszert az alábbiak szerint
módosítaná:
 koncepció 50 pont
 költséghatékonyság 30 pont
 új térépítészeti technológia alkalmazása 15 pont
 meglévő szobor felhasználás 15 pont
 kivitelezést akadályozó tényező -10 pont
A közmű érintettséget kivenné a felsorolásból, mert az új térépítészeti technológia,
akár a fényfestés és a közmű érintettség egymást kizárja.
Dr. Uhrin Anna jegyző reagálva elmondta, Betkó képviselő úr módosító javaslata azt
jelenti, hogy bárki, aki valamiféle kertépítészethez vagy a téren kialakítandó parknak a
tervezéséhez valamilyen jogosultsággal rendelkezik az esetlegesen meg tudja
valósítani ezt az ötletpályázatot.
A képviselő asszony által javasolt pályázók köre viszont teljesen leszűkítené ezt a kört,
mert csak olyan mérnök nyújthat be pályázatot, aki rendelkezik olyan plusz
jogosultsággal, hogy akár kertépítészetre is jogosult tervet benyújtani.
A két javaslat ellentmond egymásnak, mert az egyik egy tág a másik egy szűk
értelmezés. Ezt az ellentmondást fel kell oldani, mert nem mindegy, hogy ki lesz a
pályázó.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a törvény előírja, hogy
közterületi tereket kik tervezhetnek. Arra csak jogosultsággal rendelkező tervező
adhat terveket.
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Betkó József bizottsági elnök ismételten javasolta, hogy ne zárják ki azokat a
tervezőket, akik először nyújtanak be ilyen pályázatot. Ne kérjenek referenciát.
Toldi Balázs polgármester egyetértett képviselő úrral, nem feltétlenül kell
ragaszkodnunk a referencia kéréshez. A pályázók körét viszont mindenképpen a
képviselő asszony javaslata szerint kell meghatározni.
Képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondta, a pályaművek elbírálásánál az a
megfogalmazás, hogy a nyertes pályamű kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan
nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató számára azt jelenti, hogy attól,
hogy mi elfogadjuk a pályázatokat, és azok között rangsort állítunk fel, még nem
jeleneti azt, hogy meg is fogjuk valósítani ezt a teret.
Poharelec László képviselő egyetértett Betkó képviselő úr javaslatával. Azzal, ha nem
kérünk referenciát lehetőséget adhatunk olyan főiskolás, vagy egyetemi
csoportoknak, akik ilyen irányú tanulmányokat folytatnak, hogy benyújtsák ötleteiket,
melyek között akár lehetne olyan, ami nekünk is tetszik majd. És ha lesz olyan, akkor
majd arra keresnek egy tervezőt, aki ezt jogosult megtervezni.
Toldi Balázs polgármester egyetértett, bárki is hozza az ötleteket, a lényeg az, hogy
arra jogosultsággal rendelkező tervező neve alatt érkezzen be a pályázat.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, további fontos szempont az is,
hogy a 11.5 millió Ft-ba mindennek bele kell férni, és ez a pályázat benyújtójának is a
felelőssége.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, a pontozási rendszernél a közmű
érintettséget azért illeték negatív ponttal, mert a sok éves tapasztalat az, hogy ha egy
beruházásnál közmű érintettség van, akkor a közműszolgáltatók hosszú ügyintézési
ideje rendkívüli módon tudja késleltetni a kivitelezést.
A kivitelezést akadályozó tényező lehet tehát a közmű érintettség, vagy ha a tervező
olyan technológiát kíván alkalmazni, amit az országban még ritkán alkalmaznak, és
kevés helyről beszerezhető. Engedélyezési eljárás, stb.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte, hogy a pályázatból kizárásra
kerül részben mire gondoltak a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos
pályamű meghatározás alatt.
Pardi László osztályvezető véleménye szerint, itt a formai szót ki lehet cserélni
tartalmi követelmények meghatározásra, így minden ellentmondás feloldásra kerül.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, ez az érvényességi követelményeket jelenti. Ha
valaki nem felel meg az előírásnak, amit a pályázat tartalmaz, akkor az formai
szempontból tekinthető érvénytelennek.
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Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat, kérdés hiányában javasolta, hogy az
elhangzott módosító javaslatokról külön-külön szavazzanak. A pályázók körére
vonatkozó két képviselői javaslatot javasolta összevonni és az alábbiak szerint
meghatározni: A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes vagy jogi
személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet aki, illetve
amely:
a) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek elfogadta,
b) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos
jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet – szerinti jogosult a pályázat eredményhirdetésének
időpontjában. A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar
Építészeti Kamara honlapján lévő hivatalos névjegyzékben (www.mekon.hu)
szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetén – székhelyük szerinti
európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára
nemzeti elbánást kell nyújtani, tervező jogosultsággal rendelkezik.
A pályázó teamben táj- és kertépítész tervezési jogosultságú szerzőtársnak
szerepelnie kell. A társszerzők és a szerzők munkatársai csak egy pályázatban
működhetnek közre.
Javasolta a képviselőknek, hogy szavazzanak erről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
145/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírandó új
nyílt ötletpályázati kiírásban a pályázók körét az alábbiak szerint
határozza meg:
Pályázók köre:
A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes vagy jogi
személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
lehet aki, illetve amely:
a) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a
hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az
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építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet – szerinti
jogosult a pályázat eredményhirdetésének időpontjában. A
tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar
Építészeti Kamara honlapján lévő hivatalos névjegyzékben
(www.mekon.hu) szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők
esetén – székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy
olyan harmadik tagállamban, amely számára nemzeti elbánást kell
nyújtani, tervező jogosultsággal rendelkezik.
A pályázó teamben táj- és kertépítész tervezési jogosultságú
szerzőtársnak szerepelnie kell. A társszerzők és a szerzők munkatársai
csak egy pályázatban működhetnek közre.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a pályázat célja meghatározásban a
képviselő asszony által kivenni javasolt szövegrészt feltételes módban hagyják benne,
mert csak ez volt az elképzelés, amit korábban megfogalmaztak, ez volt a célja ennek
a tér átalakításának.
A negyedik bekezdés utolsó mondatát viszont javasolta törölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
146/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírandó új
nyílt ötletpályázati kiírásban a pályázat célját az alábbiak szerint
határozza meg:
A pályázat célja: A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az
újratelepülést idéző, arra emlékeztető emléktér és installáció
(térplasztika) kialakítása.
Gyomaendrődöt alkotó egykori Gyoma település, a török hódoltság
utáni elnéptelenedést követően 300 éve települt újra. Gyoma
újratelepülésének 300-ik évfordulójának emlékeként Gyoma egyik
patinás terét, a Wodianer Albert teret emléktérré kívánja alakítani.
Ennek érdekében pályázatot hirdet a 300 éves jubileum emlékterének
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és azon elhelyezésre kerülő esztétikailag és tartalmában igényes
köztér megtervezésére és megvalósítására.
A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja
Gyoma életterét alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók,
árterek és holtágaik vizeit. A tervben a vizet és fényt célszerű együtt
kezelni. A koncepció opcionálisan tartalmazhatja a tényleges folyó
vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tér építészeti (járda, sétány,
virágtartók, ülőpadok), - opcionálisan a gépészeti - továbbá a
kertészeti kialakítását úgy, hogy az emléktér funkciójában egy élettel
megtöltött, „belakott” pont legyen a város életében. A rajta
elhelyezett, a történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben
kerül megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az alkotás helyszíne meghatározásánál javasolta, hogy az
csak a pontos helymeghatározást tartalmazza.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírandó új
nyílt ötletpályázati kiírásban az alkotás helyszínét az alábbiak szerint
határozza meg:
Az alkotás helyszíne: Gyomaendrőd, Wodianer Albert tér a mellékelt
tervezési alaptérképen feltüntetett fákkal, meglévő burkolatokkal.
https://www.google.hu/maps/@46.9385032,20.8293604,3a,75y,203.07
h,78.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1skRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw!2e0!6s
%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DkRmCgGupcO8A1N_
nJc9aaw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.g
ps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D110.4146
3%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=hu
Az alkotásnak helyet adó tér a Fő út és Petőfi utca találkozásában, a
Kis Bálint Általános Iskola központi épülete előtt, régi polgári
épületek gyűrűjében található.
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Jelenleg funkció nélküli, ősfás, füves terület. A téren található ’19-es
emlékmű elbontásra kerül, mely akár felhasználható lehet egy
szimbolikus térplasztika kialakítására.
Határidő: azonnal
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök a pályázat elbírálásának szempontjai, a
pontozást az alábbiak szerint javasolta módosítani:
Koncepció 50 pont
Költséghatékonyság 30 pont
Fény festés alkalmazás 15 pont
Meglévő szobor felhasználás 15 pont
Kivitelezést akadályozó tényező -10 pont, ennél a résznél jobban kifejtve, hogy
pontosan itt mire gondolunk. A közmű érintettség meghatározást pedig javasolta
kivenni a felsorolásból.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatnak
megfelelően.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
148/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírandó új
nyílt ötletpályázati kiírásban a pályázat elbírálásának szempontjait az
alábbiak szerint határozza meg:
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Koncepció
Költséghatékonyság
Fény festés alkalmazása
Meglévő
szobor
felhasználás
Kivitelezést akadályozó
tényező
Határidő: azonnal
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50 pont
30 pont
15 pont
15 pont
– 10 pont

Toldi Balázs polgármester végezetül az elfogadott módosításokat is tartalmazó
ötletpályázati kiírásról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
149/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ötletpályázatot ír ki
Gyomaendrőd Wodianer Albert terének Gyoma 300 éves évfordulójának emléket
állító szimbolikus, tematikus térplasztikával ellátott köztérré alakítására az alábbi
tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Gyoma 300
éves évfordulójának emléket állító köztér elkészítésére és a helyét szolgáló park
építészeti és kertészeti környezetének megtervezésére.
A pályázat kiírója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A pályázat célja: A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző,
arra emlékeztető emléktér és installáció (térplasztika) kialakítása.
Gyomaendrődöt alkotó egykori Gyoma település, a török hódoltság utáni
elnéptelenedést követően 300 éve települt újra. Gyoma újratelepülésének 300-ik
évfordulójának emlékeként Gyoma egyik patinás terét, a Wodianer Albert teret
emléktérré kívánja alakítani. Ennek érdekében pályázatot hirdet a 300 éves jubileum
emlékterének és azon elhelyezésre kerülő esztétikailag és tartalmában igényes köztér
megtervezésére és megvalósítására.
A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja Gyoma életterét
alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók, árterek és holtágaik vizeit. A
tervben a vizet és fényt célszerű együtt kezelni. A koncepció opcionálisan
tartalmazhatja a tényleges folyó vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tér építészeti (járda, sétány, virágtartók,
ülőpadok), - opcionálisan a gépészeti - továbbá a kertészeti kialakítását úgy, hogy az
emléktér funkciójában egy élettel megtöltött, „belakott” pont legyen a város
életében. A rajta elhelyezett, a történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben
kerül megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.
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Az alkotás helyszíne: Gyomaendrőd, Wodianer Albert tér a mellékelt tervezési
alaptérképen feltüntetett fákkal, meglévő burkolatokkal.
https://www.google.hu/maps/@46.9385032,20.8293604,3a,75y,203.07h,78.61t/data=!
3m7!1e1!3m5!1skRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk
%3Fpanoid%3DkRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%
3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D110.4
1463%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=hu
Az alkotásnak helyet adó tér a Fő út és Petőfi utca találkozásában, a Kis Bálint
Általános Iskola központi épülete előtt, régi polgári épületek gyűrűjében található.
Jelenleg funkció nélküli, ősfás, füves terület. A téren található ’19-es emlékmű
elbontásra kerül, mely akár felhasználható lehet egy szimbolikus térplasztika
kialakítására.
Pályázat jellege: nyílt
Pályázók köre:
A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet aki, illetve amely:
a) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek elfogadta,
b) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos
jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet – szerinti jogosult a pályázat eredményhirdetésének
időpontjában. A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar
Építészeti Kamara honlapján lévő hivatalos névjegyzékben (www.mekon.hu)
szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetén – székhelyük szerinti
európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára
nemzeti elbánást kell nyújtani, tervező jogosultsággal rendelkezik.
A pályázó teamben táj- és kertépítész tervezési jogosultságú szerzőtársnak
szerepelnie kell. A társszerzők és a szerzők munkatársai csak egy pályázatban
működhetnek közre.
A köztéri térplasztika mérete: a megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe
illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Gyoma újratelepülésének 300-ik
évfordulóját, a település jegyeit idéző, azt szimbolizáló, térszín közeli megformálás.
Az alkotás karaktere, anyaga: a kiíró nem tesz megkötést a térplasztika karakterére,
anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan, de elvárja, hogy
megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást
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nem igénylő, tartós és időtálló és lehetőség szerint gyermek barát kialakítású legyen.
Előnyt élvez a fényfestést tartalmazó pályamű.
A ráfordítható teljes kivitelezési költség: 11.500.000 forint (mely tartalmaz
mindennemű, a kivitelezés lezárásáig szükséges költséget, beleértve a kiviteli tervek
elkészítésének költségeit is)
Egyeztető tárgyalás és bejárás lehetősége, kérdések feltevésének lehetősége:
2017. április 19. (szerda) 10,00 óra, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalban.
A helyszínt a pályázók szabadon megtekinthetik.
Benyújtás időpontja: 2017. május 10. 16:00 óra
A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat Gyomaendrőd Város Főépítésze szakmai
javaslatát figyelembe véve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete értékeli és dönt a köztéri emléktér kialakítási kiírt ötletpályázat
eredményéről.
A nyertes pályamű kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további
elkötelezettséget a pályáztató számára.
Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése
céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú és színvonalú tervekért és
mellékletekért költségtérítési díj egyszeri kifizetését vállalja a.
A költségtérítési díj mértéke:
1. helyezett pályamű esetén bruttó 150.000 Ft
2. helyezett pályamű esetén bruttó 100.000 Ft
Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem
vonja maga után.
A pályaműnek tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
- építési és környezettervet (helyszínrajz) 1:200 léptékben, látványtervet, a
környezetbe illeszkedés bemutatásával,
- rövid általános koncepciót és ideológiai ismertetőt, és műszaki ismertetést
- felhasznált anyagok és termékek bemutatását mintafotókkal
- a megvalósítás költségbecslését (amely tartalmazza a kivitelezési, elhelyezési, a
parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
- a kivitelezés becsült időkereteit,
- a tervezéshez szükséges időkereteit,
- kiviteli terv elkészítésére vonatkozó árajánlatot.
- igazolása/nyilatkozat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet feltételeinek fennállásáról
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A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a
pályaműhöz csatolni, a borítékon, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.
A borítékon fel kell tüntetni „Gyoma 300 ötletpályázat” és a „benyújtási határidőig fel
nem bontható” szövegeket.
A pályaművek beadásának helye és ideje:
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatához kell eljuttatni.
Postacím:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.
Beadási határidő: 2017. május 10. (szerda) 16.00 óra
További pályázati információk:
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
A pályázatban szereplő tér átadásának tervezett időpontja: 2017. október 8.
A pályázatból kizárásra kerül:
- a határidő után benyújtott pályamű,
- az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek
nem tesz eleget,
- a tartalmi követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Koncepció
Költséghatékonyság
Fény festés alkalmazása
Meglévő szobor felhasználás
Kivitelezést akadályozó tényező

50 pont
30 pont
15 pont
15 pont
– 10 pont

A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró a pályázókat a Képviselő-testület döntését követő harminc napon belül
írásban értesíti az ötletpályázat további hasznosításának lehetőségéről.
A pályaműveket a kiíró - igazolás ellenében - a pályázóknak visszaadja. Az át nem vett
pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 30 napig őrzi meg.
Nem megfelelő pályaművek
eredménytelennek nyilváníthatja.

esetén
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pályáztató
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pályázati

eljárást

A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kapnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Városüzemeltetési Osztályán Pardi László
osztályvezetőnél (tel.: 66/521-605, e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu), illetve
Molnár
Zoltán
Gyula
városi
főépítésztől
(tel.:
66/200-269,
foepitesz@gyomaendrod.hu).
Határidő: azonnal
17.Napirendi pont
Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
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, 2017. évi költségvetésben 8.000.000 Ft
került elkülönítésre járda felújítási pályázat kiírására. Az első forduló alkalmas a
pályázati célkitűzések pontosítására és a pályázati feltételek meghatározására.
Járda felújítási pályázat tervezet tartalmi elemei:
Pályázat célja: a településen található járdák költséghatékony felújítása a lakosság
aktív részvételével.
Pályázatban résztvevők köre: Gyomaendrődi lakhellyel rendelkező magánszemélyek.
Pályázat menete: az ingatlantulajdonos pályázatot nyújthat be az ingatlana előtt
található leromlott beton járda felújítására, átépítésére. Az Önkormányzat a sikeres
pályázók részére építőanyagot biztosítana homokos kavics és cement formájában. Ezt
követően a pályázó a biztosított anyagok felhasználásával elvégzi a felújítást.
Pályázat megvalósítása: A járda maximális szélessége 1,4 méter lehet. A kiépítendő
járda vastagsága min. 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága minimum 10 cm. Az
Önkormányzat a nyertes pályázóknak az építési anyagokat leszállítja.
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket az Önkormányzat díjmentesen
elszállítja.
A pályázat megvalósítására 20 nap áll rendelkezésre.
A megvalósítás garanciái: a meg nem valósított pályázatok után a pályázónak
visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
A pályázatok beadása: A pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig
folyamatosan beadhatók papír alapon.
A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása átruházott hatáskörben a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
A mellékletben található pályázati felhívás csak tervezet, az csak kiindulási pontnak
tekinthető. Az előterjesztés tárgyalása során felvetődő kiegészítések a II. fordulós
tárgyalásig átvezetésre kerülnek.
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Véleménye szerint, amennyiben kevesebb pályázat érkezne be, akkor ki kellene
bővíteni olyan helyekre, ahol még nincs járda. Össze fogási lehetőséget kellene adni a
lakosoknak, hogy akár utcaszakaszokra tudjanak pályázni, és tanyasi járdák
felújítására is lehetőséget kellene adni, amennyiben a 8 millió Ft nem fogyna el rövid
időn belül, nem lesz érdeklődés a lakosság részéről.
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatásul elmondta, a Pénzügyi bizottság ülésén
elhangzott az a javaslat, hogy ne csak teljes, hanem adott járdaszakaszokra is
lehessen pályázatot benyújtani. A második fordulós tárgyalásra ezt a javaslatot be
fogják építeni a pályázati kiírásban.
Gózan Sándor képviselő elmondta, a választókörzetében megkérdezte azokat a
lakókat, akik ingatlana előtt a járda felújításra szorul, hogy mi a véleményük erről a
kezdeményezésről, és pozitív volt a hozzáállásuk.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök javasolta, hogy a 8 millió Ft-ból
tartalékoljanak közterületen, lakótelepek előtt lévő járdafelújításokra is, ami az
önkormányzat feladata.
Béres János képviselő javasolta, hogy a pályázati kiírásban úgy fogalmazzák meg,
hogy a járda szélessége a régi járda szélességével legyen megegyező. A beterjesztett
kiírásban most 1,4 méter szélesség szerepel. Ez azért nem lesz jó, mert akkor a
felújított járdaszakasz szélesebb lesz, mint a régi járda.
Betkó József bizottsági elnök a pályázati kiírás 3. pontjából javasolta törölni azt a
szövegrészt, miszerint „akinek a tulajdonában lévő Gyomaendrőd közigazgatási
területén álló ingatlana előtt leromlott monolit betonjárda található.”Továbbá a 4.
pontból azt a mondatrészt, miszerint „3. pontban foglalt ingatlan előtt”. Amennyiben
ez a két szövegrész nem szerepel a kiírásban, úgy máris kibővülhet a pályázók köre.
Ha sok pályázat érkezik, akkor a fontossági sorrendet el tudja dönteni a bizottság.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az osztásnál igazságosak úgy sem
tudnak lenni, de ettől függetlenül elfogadásra javasolta az I. fordulós pályázatot.
Toldi Balázs polgármester a tulajdonhoz való kötést nem javasolta kivenni a pályázati
kiírásból.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint, ha benne hagyjuk, akkor éppen
azzal zárjuk ki a lakóközösségeket, hogy össze fogjanak. Nem csak a tömblakásban
élők, hanem az utcaszakaszban lakók is, akiknél lehet, hogy nem mindenki
cselekvőképes, de hozzájárulna az ingatlana előtti járda kijavításához.
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Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint a járda felújítási pályázatot II. fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találják, melyen a bizottságok, illetve a képviselő-testület által
tett javaslatok, kiegészítések a II. fordulós tárgyalásig átvezetésre kerülnek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
150/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet a járda felújítási pályázatot
II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18.Napirendi pont
2017. évi útépítési és útkarbantartási terv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a 2017. évi költségvetés elfogadását
követően megkezdték a 2017. évi útfelújítási és útkarbantartási terv előkészítését.
A terv készítése során az alábbi forrásokat vették alapul: helyi közutak üzemeltetése,
fenntartása szakfeladat: 20.000.000 Ft; kerékpárút felújítása: 17.000.000 Ft; útfelújítás:
10.000.000 Ft; parkoló építés: 19.685.000 Ft.
A kerékpárút felújításra elkülönített 17 millió forint a Fő úti kerékpárút legrosszabb
szakaszainak felújítását foglalja magában, az útfelújítás során célként került
megjelölésre a Kenderáztató utca aszfaltozása, míg a parkoló építés esetében a Liget
Fürdő előtti és további 4 db parkoló építése került megjelölésre.
A Városfenntartó bizottság valamint a Pénzügyi bizottság alábbi útépítési és
útkarbantartási beruházás megvalósítását támogatja:
Fő úti kerékpárút burkolatjavítása 2500
m2 felületen
Kátyúzás 1600 m2 felületen
Kenderáztató utca burkolatépítése
Október 6. ltp burkolatépítése

17.000.000 Ft
12.800.000 Ft
4.000.000 Ft
3.700.000 Ft
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Kenderáztató utca burkolat javítása 230
m2 felületen
Egressy B. utca burkolat javítása 135 m2
felületen
Baross Gábor utca burkolat javítása 135
m2 felületen
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető
beton út javítása
Ifjúsági ltp. burkolat javítása 100 m2
felületen
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti
10 férőhelyes parkoló építése
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis
Bálint utca csatlakozásában 6 férőhelyes
parkoló építése
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi
utca csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
építése
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
építése
Összesen

1.500.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft
3.000.000 Ft
800.000 Ft

3. 355 561 Ft

2. 924 443 Ft

2 .613 438 Ft

2 .328 145 Ft
55.421.587 Ft

A tervben szereplő útépítési beruházások összköltsége meg fogja haladni a
közbeszerzési értékhatárt, ezért a beterjesztésre került közbeszerzési tervben ez a
beruházás már szerepel.
Toldi Balázs polgármester felkért a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
151/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi útépítési és
útkarbantartási beruházás megvalósítását támogatja:
Fő úti kerékpárút burkolatjavítása 2500
17.000.000 Ft
m2 felületen
Kátyúzás 1600 m2 felületen
12.800.000 Ft
Kenderáztató utca burkolatépítése
4.000.000 Ft
Október 6. ltp burkolatépítése
3.700.000 Ft
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Kenderáztató utca burkolat javítása 230
1.500.000 Ft
m2 felületen
Egressy B. utca burkolat javítása 135 m2
700.000 Ft
felületen
Baross Gábor utca burkolat javítása 135
700.000 Ft
m2 felületen
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető
3.000.000 Ft
beton út javítása
Ifjúsági ltp. burkolat javítása 100 m2
800.000 Ft
felületen
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti
10 férőhelyes parkoló építése
3 355 561 Ft
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis
Bálint utca csatlakozásában 6 férőhelyes
parkoló építése
2 924 443 Ft
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi
utca csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
építése
2 613 438 Ft
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
építése
2 328 145 Ft
Összesen
55.421.587 Ft
A munkálatok megvalósításához szükséges forrást a 2017. évi költségvetés " Helyi
közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat" és a "Felhalmozási kiadások,
Kerékpárút felújítása, Útfelújítás" és Parkoló építés" előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Béres János képviselő a fenti döntéshez kapcsolódóan módosító javaslattal élt,
miszerint a kátyúzási felület m2-ét emeljék fel 2000 m2-re, melynek forrása a
szakfeladatból megmaradó költség legyen.
Toldi Balázs polgármester egyetértett a javaslattal, felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
152/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017
évi útépítési és útkarbantartási beruházás során + 400 m2 kátyúzást
valósít meg a 2017. évi költségvetés " Helyi közutak üzemeltetése,
fenntartása szakfeladat" és a "Felhalmozási kiadások, Kerékpárút
felújítása, Útfelújítás" és Parkoló építés" előirányzatból esetlegesen
fennmaradó keret terhére.
Határidő: azonnal
19.Napirendi pont
2017. évi Közbeszerzési Terv
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 jelenleg hatályban lévő
Közbeszerzési Szabályzatunk 2.) pontja alapján minden év március 31-ig a
Közbeszerzési Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az
Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el. A Közbeszerzési Csoport elkészítette a
2017. évi közbeszerzési tervet és a tervben rögzített beszerzési eljárásokhoz
kapcsolódó bíráló bizottságok tervezetét, mely a döntési javaslatban olvasható.
A Pénzügyi bizottság javasolja a tervezet elfogadását, valamint a bíráló bizottságok
kijelölését.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések
meghozatalára.
Elsőként a közbeszerzési terv jóváhagyásáról szóló döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
153/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi
Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
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2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 113. § szerint
5. Beszerzés becsült értéke
29.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2017. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2017-2018. gázév
2)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Villamos energia beszerzés 2018. évre
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 113. § szerint
5. Beszerzés becsült értéke
44.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2017. III. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2018. évre
3)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Belterületi útkarbantartás és útépítés
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 115. § szerint
5. Beszerzés becsült értéke
48.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2017. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2017. május - november
4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – 2017.
2. Beszerzés megnevezése
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
3. Eljárás rendje
Nemzeti
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4.

Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.
5)
1.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből
Gyomaendrőd része: 5.500.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési
rendeletben biztosítva
2017. I. negyedév
2017.04.15.-2017.12.31.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület
2. Beszerzés megnevezése
kezeléssel kapcsolatos célgépek,
gépjármű beszerzése
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 113. § szerint
5. Beszerzés becsült értéke
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési
6. Fedezet
rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2017. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2017. április-december
A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a .../2017. (... ...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi
Közbeszerzési Tervben rögzített beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó Bíráló
Bizottságokat az alábbiak szerint:
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
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Pénzügyi szakértelem
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem

Tóthné Gál Julianna
Blaskó Ivett

Villamos energia beszerzés 2018. évre
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Blaskó Ivett

Belterületi útkarbantartás és útépítés
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Pardi László
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű
beszerzése
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem Pardi László
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20.Napirendi pont
2017. évi vízterhelési díjak
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az
Alföldvíz Zrt-t. A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott
szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az éves díj megállapítása során alapul veszik a
szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségét. Az
Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba
és ráterheli a tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra.
489

A 2017-ben alkalmazandó vízterhelési díjak némileg csökkentek 2016 évihez képest.
Lakossági fogyasztó esetén 1.80 Ft/m3, önkormányzati fogyasztó esetén 2 Ft/m3,
hatósági díjas fogyasztó 3 Ft/m3, és a szippantott szennyvíz után 4.50 Ft/m3.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díjjal kapcsolatban ármegállapító hatásköre nincs.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
155/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által
előterjesztett 2017-es vízterhelési díjakról szóló tájékoztatót tudomásul veszi az
alábbiak szerint:
Vízterhelési díjak 2017. április 1-től:
2017-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj) 1,80
Önkormányzati fogyasztó
2,00
Hatósági díjas fogyasztó
3,0
Szippantott szennyvíz után
4,50
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
Beszámoló a katasztrófavédelmi referens 2016. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a kockázat elemzés és értékelés
eredményeként Gyomaendrőd város a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
értelmében I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és
árvíz veszélyeztetettség miatt.
2016-ban a katasztrófavédelmi referensi feladatokat Farkasinszky Mariann látta el,
jelenleg Csordás Ádám látja el.
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Az előterjesztés részletesen leírja, hogy a Korm. rendelet értelmében melyek a
referens feladatai a felkészülés időszakában a védekezés időszakában, illetve a
helyreállítás időszakában.
A Városfenntartó bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja
a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
156/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
közbiztonsági referens 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
22.Napirendi pont
Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló Korm. rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár
Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról, valamint a bizottság
tagjairól.
Felsorolta, hogy a beszámoló készítéséig az Albizottság milyen helyi értékeket vett
fel a Települési Értéktárba. Az idén került be a Települési Értéktárba a "Knerek
szellemi öröksége Gyomán és az egyetemes kultúrában", valamint „A Szilasok nevű
gyomaendrődi halomsor”.
A helyi értékek reklámozására a reklámanyagok elkészítéséhez a képviselő-testület
támogatást biztosított – 4 db rollap és szórólapok elkészítéshez, melyeken a két új
érték még nem szerepel, ezért az Albizottság kéri a képviselő-testület támogatását
ezen reklámanyagok elkészítéséhez.
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A bizottság megtárgyalta az előterjesztés és javasolja a beszámoló elfogadását és a
reklám anyagok elkészítésének a támogatását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntések meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Települési Értéktár Albizottság beszámolóját.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
158/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja
a
Települési
Értéktár
Albizottság
kezdeményezését a "Knerek szellemi öröksége Gyomán és az
egyetemes kultúrában", valamint "A Szilasok nevű gyomaendrődi
halomsor” helyi értékekre vonatkozó reklámanyagok készítését (1 db
kihúzható roll plakát, szórólapok), a 2017. évi költségvetésének
terhére.
Határidő: azonnal
23.Napirendi pont
A Pásztor János utcában lévő közterületből területrész értékesítése
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, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Rautóth Centrum Kft. kérelmet
nyújtott be a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. A
társaság autómosót üzemeltet a Pásztor János utca 43. szám alatt, a MOL
üzemanyagtöltő állomás mögött. Az autómosó szolgáltatását bővíteni kívánják
nagyobb méretű járművek részére új mosóállás építésével. Ezért a társaság az
autómosó mögött lévő önkormányzati tulajdonú 2178/4 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű, 3773 m2 nagyságú területből 6 – 10 méter szélességű részt kíván
megvásárolni az előterjesztéshez mellékelt értékbecslésben feltüntetett módon.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
területéből telekalakítással létrejövő mintegy kb. 945 m2 nagyságú területet, a
forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából való kivonása mellett átminősíti-e
forgalomképessé.
Miután a vagyontárgy át lett minősítve forgalomképessé ezt követően lehet azt nyílt
pályázat útján meghirdetni értékesítésre. A pályázati kiírás alapján a vevő érdeke és
kötelezettsége a telekalakítási eljárás lefolytatása. A telekalakítási eljárás jogerőre
emelkedését követően kerülhet sor az újonnan létrejött ingatlan adásvételi
szerződésének megkötésére.
A szakvélemény alapján a telekalakítással létrejövő mintegy kb. 945 m2 nagyságú
terület fajlagos árát nettó 2.000,- Ft/m2 összegben határozta meg.
Javasolt, hogy amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor a
telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség a nyertes
pályázót terhelje.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és javasolják az
értékesítésre szánt területrész átminősítését, valamint a pályázat kiírását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az 1. döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt
pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a Gyomaendrőd, Pásztor
János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevezésű, az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában
forgalomképtelen törzsvagyont képező közterület ingatlanból
telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú területet.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés, 8/A. §
(1) bekezdése valamint a 15. § (1) bekezdései alapján a
Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 3773 m2 területű, az önkormányzat
kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont képező
közterület ingatlanból kivonja a telekalakítással létrejövő mintegy 945
m2 nagyságú beépítetlen területet és azt forgalomképes üzleti
vagyonná minősíti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a jegyzőt, hogy a minősítésre hozott döntés alapján vezettesse át az
újonnan
létrejövő
ingatlan
adatait
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata kataszteri nyilvántartásában.
Határidő: 2017. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Pásztor
János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból
telekalakítással létrejövő forgalomképes, mintegy 945 m2 nagyságú terület
értékesítésére nyílt pályázati pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945
m2 nagyságú terület egyfordulós nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
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Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek
a
személyi
okmányaikkal
igazolhatják
magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30
napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt
átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti
meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
III. Nettó fajlagos induló ár: 2.000,- Ft/m2.
IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi szám
2178/4 hrsz.-ú
ingatlan
megosztásával jön
létre

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
Gyomaendrőd, Pásztor János utca a kézi autómosó mögött lévő
terület. Megjelölése kivett, beépítetlen terület. Az ingatlanból
értékesítésre kijelölt telekalakítással létrejövő terület nagysága
mintegy 945 m2. A terület nincs ellátva közművel, a Pásztor János
utcáról biztosított a bekötés.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.

V. A szabályozási terv előírásai
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
alapján a megosztásra kerülő ingatlanra az „Ev" jelű erdőterületek építési övezet
előírásai vonatkoznak. A telekalakítási eljárás során létrejövő új területen épületek,
építmények elhelyezéséhez szükséges a szabályozási terv építési övezet előírásainak a
módosítása.
VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázót terhelik a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő
összes költség.
VII. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva,
postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1
példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel
kell tüntetni „Pásztor János utcában lévő területrész értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2017. április 28. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra 190.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és
annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett
előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése
neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával
kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy
visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese
megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan
4. a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség
viselésére.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
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XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út
124.), 2017. április 28. 1000 óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők
ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az
ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az
ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a
pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
bírálja el. A pályázat nyertese az, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat
tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló
árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg
a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok
ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről
történő értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a
szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől
eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről
külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása
vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem
telt el.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül
közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
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2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján
(www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve más
internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az
ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24.Napirendi pont
Lakatos Zsigmond felajánlása
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, Lakatos Zsigmond felajánlotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bruttó 4,8 millió Ft összegben a tulajdonát
képező Gyomaendrőd, Október 6 ltp-en lévő használaton kívüli volt „Privát ABC”
ingatlant megvételre.
A véleményező bizottságok a felajánlás elutasítását javasolták a képviselő-testület
számára.
Poharelec László képviselő megjegyezte, a képviselő-testületnek nem az az
elsődleges feladata, hogy az ilyen árveréseken felvásárolt ingatlanokat megvásárolja.
Ezek a felvásárlók próbálják meg a nyílt piacon eladásra felkínálni, ne az
önkormányzatot zavarják, terheljék ilyen felajánlásokkal.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslat szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
161/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tisztelettel megköszöni Lakatos Zsigmond 4410 Berettyóújfalu,
Vágókert dűlő 02520/2 hrsz. szám alatti lakos felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, belterület 3409/8 hrsz.-ú
ingatlant.
Határidő: azonnal
25.Napirendi pont
Dr. Borzán Tibor felajánlása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
Dr. Borzán Tibor békéscsabai lakos felajánlotta megvételre a tulajdonát képező,
Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület
megjelölésű ingatlant. Dr. Borzán Tibor a vételárra vonatkozóan nem nyilatkozott a
felajánlásában.
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a
valóságban gyepes, karbantartott zöldterület. Az ingatlan-nyilvántartásban a
megnevezés beépítetlen terület. A jelenlegi tulajdonos a szabályozás folytán
gyakorlatilag nem építhet a területre. Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően
eladhatatlan. A terület az önkormányzat számára válhat eladhatóvá, amennyiben
bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő zöldterületet és rendezni kívánja a
tulajdoni viszonyokat.
Az értékbecslés az ingatlan becsült forgalmi értékét 670 ezer forintban határozta
meg. Az ingatlan megvásárlásával a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark területe
növelhető.
A véleményező bizottságok 400.000 Ft vételárat javasoltak felajánlani a területért.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában a bizottságok javaslatára
figyelemmel a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
162/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
tisztelettel veszi dr. Borzán Tibor felajánlását. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete Borzán Tibor 5600
Békéscsaba, Mednyánszky László utca 17. szám alatti lakos tulajdonát
képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant meg kívánja vásárolni és az
alábbi ajánlatot teszi:
1. Az ingatlan vételárára Gyomaendrőd Város Önkormányzata
ajánlata: bruttó 400 ezer Ft.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja.
3. A vételár megfizetése: az adásvételi szerződés aláírását követő 3
napon belül.
Az ingatlan vásárlás célja: a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark
területének a növelése.
Az ingatlan vásárlás forrása: a 2017. évi költségvetésben a rendkívüli
feladatokra elkülönített keret terhére.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26.Napirendi pont
Köztemetések szervezésével kapcsolatos észrevétel
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, Iványi Miklós Gyomaendrőd,
Tanya VI. ker. 483. szám alatti lakos 2017. február 21. napján köztemetéssel
kapcsolatos közérdekű bejelentéssel fordult a Képviselő-testülethez. Az észrevételről
Toldi Balázs polgármester szóban tájékoztatást adott a 2017. február 23-i testületi
ülésen azzal, hogy az észrevételt a képviselő-testület érdemben a következő testületi
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ülésén fogja megtárgyalni. Iványi Miklós beadványa a képviselők részére megküldésre
került.
Iványi Miklós a beadványában az alábbi kérdéseket fogalmazta meg:
2012. január 1-től napjainkig (tehát 5 év) hány köztemetés volt évenként, mennyi volt
a köztemetés összes költsége egy-egy évben és mennyi az az összeg, amely az
önkormányzat a behajthatatlan követelések nyilvántartásban szerepel.
A köztemetések számát és azok költségét az előterjesztésben szereplő táblázat
tartalmazza. 2016. december 31. napján fennálló behajthatatlan követelés pedig
1.756.455.-Ft.
A gyakorlatban a köztemetés a legegyszerűbb földben történő temetés költségeit
tartalmazza ravatalozó használat és a szertartás költségei nélkül. Amennyiben a
Képviselő-testület figyelembe kívánja venni Iványi Miklós közérdekű bejelentésében
leírtakat, úgy arra a rendelet módosítása nélkül lehetősége van: a konkrét ügyekben a
köztemetés elrendelésekor az emberi méltóság védelme és a végtisztesség megadása
figyelembevételével kell meghatározni a köztemetés tartalmi elemeit.
A köztemetés elrendelésének hatásköri címzettje a képviselő-testület. A képviselőtestület a hatáskört a polgármesterre ruházta át.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Iványi
Miklós 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. ker. 483. szám alatti lakos
közérdekű bejelentése alapján úgy dönt, hogy a köztemetések
elrendelésekor a konkrét ügyekben az emberi méltóság védelme és a
végtisztesség megadása figyelembevételével kell meghatározni a
köztemetés tartalmi elemeit.
Határidő: azonnal
27.Napirendi pont
Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás
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, a Békéscsabai Tankerületi Központ megkereste
önkormányzatunkat azzal, hogy a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
vonatkozásában intézményi átszervezetést kíván kezdeményezni. A Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út
2. ügyviteli telephelye megszűnt. A telephely új helyre az 5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti út 11. szám alá költözött 2016 júliusában. Ehhez a telephelyet érintő
változáshoz kérik az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a döntési javaslatnak
megfelelően.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonosa
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 83. §-a alapján
hozzájárul a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézmény telephelyét érintő változáshoz - az 5502
Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1. szám alól az 5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 11. szám alá.
Határidő: azonnal
28.Napirendi pont
A XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál tervezett programja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, 2017. évben 19. alkalommal kerül
megrendezésre a Nemzetközi Sajt – és Túrófesztivál április 29-május 1. között. A
rendezvény megszervezése a Kállai Ferenc Kulturális Központ feladatkörébe tartozik.
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője,
elkészítette a XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
programtervezetét, melynek tudomásul vételét kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
A tájékoztatás és a program tervezet a mellékletben olvasható.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul vételére.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
165/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a 2017. április 29-május 1. között megrendezésre kerül XIX.
Nemzetközi Sajt – és Túrófesztivál programtervezetéről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal

29.Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény - intézményvezetői pályázat kiírása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testület 103/2017. (II. 23.) Gye. Kt.
határozatával megbízta Dr. Lemák Györgyöt a Városi Egészségügyi Intézmény
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával, határozott időre 5 évre,
2017. március 1. napjától, 2022. február 28. napjáig.
Dr. Lemák György 2017. március 20. napján kelt, írásban benyújtott nyilatkozatában
intézményvezetői tisztségéről március 20. kezdőnappal lemondott, egyúttal
kezdeményezte a határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetését is. A 2017. május 20. napjától betöltendő intézmény vezetői
(magasabb vezető) beosztásra új pályázatot kell kiírni, mely pályázatot Gyomaendrőd
Város Önkormányzata, mint a megbízási jogkör gyakorlója ír ki.
A pályázati kiírás az 1. döntési javaslatban olvasható.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatokról.
Elsőként a pályázati kiírást tartalmazó 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
166/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§-a alapján Pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Intézmény Intézményvezető
magasabb vezető beosztás ellátására 2017. május 20. – 2022. május 19. közötti 5 év
határozott időre az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§-a alapján pályázatot hirdet a
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményvezető (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. május 20.
– 2022. május 19. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok
működtetése
 A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők
ellátása
 Az alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése
 Az éves költségvetés elkészítése
 Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában
 A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása
 Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok
jóváhagyása
 Mind az, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal
 Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások
végrehajtása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
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Pályázati feltételek:
·
Egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség – amely megfelel
13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak
·
Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
·
Legalább ötéves vezetői gyakorlat,
·
Büntetlen előélet
·
Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
·
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
·
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
·
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
·
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
·
A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti
jogviszonyba kerül kinevezésre – a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.
mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettséggel betölthető
munkakörbe – 4 hónap próbaidő meghatározásával.
Elvárt kompetenciák:
·
Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret,
·
Kiváló szintű menedzsment szemlélet
·
Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
·
Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia
·
Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

A pályázó jelentkezése a pályázatra,
Szakmai gyakorlatot igazoló, részletes, fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata
Vezetői (5 év) gyakorlat igazolása
Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget
eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés
időpontjáig megszünteti
Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselőtestületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. május 20.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester
nyújt, a 06/66/521-600-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
·
Személyesen munkaidőben, postai úton Gyomaendrőd Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ).
·
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: VI. ……………./2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt
jelentkezőket az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja
meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület következő rendkívüli
ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók a döntést követően írásban
kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: A jelentkezési határidő lejárta után, a szakmai
bíráló bizottság javaslatát követően a Képviselő-testület következő rendkívüli ülésén
dönt az intézményvezető személyét érintően.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
·
·
www.kozigallas.gov.hu –
2017. április 4.
·
·
Egészségügyi Közlöny –
2017. április 5.
·
·
www.gyomaendrod.hu –
2016. április 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 4.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
167/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyi menedzseri szakképesítés és az 5 év vezetői gyakorlat
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feltételek alól szükség esetén az egészségügyi közintézmények
vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat
részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
szabályai szerint felmentést adhat.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert a Városi Egészségügyi
Intézmény Intézményvezető beosztás pályázati kiírásra beérkezett
pályázók
meghallgatásához
szükséges
bíráló
bizottság
létrehozására.
Határidő: azonnal
30.Napirendi pont
Gyomaendrőd Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális fejlesztése
eszközbeszerzéssel
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, meghirdetésre került az EFOP-2.2.19-17
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívás, melynek célja
az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése, az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése, emelt
szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása.
A pályázat célcsoportja Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága és a
fejlesztés által érintett járóbeteg szakellátásban dolgozók.
A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a közfinanszírozott
járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, amelyek legalább 5
egészségügyi szakmában nyújtanak ellátást.
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Igényelhető támogatás: minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft Támogatás
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A projektek
megvalósítására legalább 9, legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtására elektronikus kitöltő programon keresztül van lehetőség 2017.
április 25. - 2017. december 27. napig, 5 szakaszban. A pályázat benyújtását az első
értékelési határnapra (2017. május 26.) tervezzük.
A pályázati felhívásra Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény pályázatot
nyújthat be infrastrukturális fejlesztése és korszerű eszközökkel való ellátása
érdekében. A fejlesztés keretében beszerzésre kerülne egy digitális röntgen
berendezés a szükséges munkaállomással és programokkal, valamint egy új ultrahang
berendezés is a szükséges informatikai berendezésekkel és programokkal, továbbá
egy kisebb hordozható asztali ultrahangos berendezés is. Amennyiben lehetőség lesz
rá, úgy a rendelőintézet tetőszerkezete is felújítása kerülne. Az igényelt támogatás
összege jelenleg nem ismert, az intézmény mérete miatt és az ellátotti létszámból
adódóan az intézmény úgy gondolja, hogy maximum 100 millió Ft-ra, de inkább
kevesebbre lesz lehetősége pályázatot benyújtani.
A pályázat benyújtásához fenntartói hozzájáruló nyilatkozat becsatolása is szükséges.
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentum a Megvalósíthatósági
tanulmány, melynek elkészítéséhez szükséges külső szolgáltató igénybevétele, ezért a
Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény három árajánlatot kíván bekérni az
előterjesztésben felsorolt egészségügyi területen járatos gazdasági szereplőktől.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket a hozzájárulás megadásához.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
169/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény
pályázatot nyújtson be az EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése” című konstrukció keretében a
Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény infrastrukturális
fejlesztése, eszközbeszerzése érdekében, 100 %-os támogatási
intenzitás mellett, maximum 100 millió Ft támogatási igényre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
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A
Képviselő-testület
felhatalmazza
dr.
Lemák
György
intézményvezetőt a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
31.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök felolvasta Nagy Zopán író, költő,
fotóművész Ügyrendi bizottságnak címzett levelét, melyben az új könyvének
kiadásához kérte az önkormányzat támogatását.
Poharelec László képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban részt vett
egy játszóteres konferencián, ahol kiderült, hogy a játszóterek egyre inkább előtérbe
kerülnek a kormányzat részéről is.
A közterületi padok kihelyezésével kapcsolatban kiküldött képviselői megkeresésekre
reagálva kérte, hogy főként a játszótereknél növeljék a padoknak a számát, hogy a
szülőknek legyen mire leülniük.
Megköszönte Bencsik Attilának, hogy a Csókási téren lévő játszótéren, saját költségén
elvégezte a homok cseréjét. Példamutató cselekedet lehet sokak számára.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök kérte osztályvezető urat, hogy minél
hamarabb kerüljön sor a közterületi játszótereken lévő játékok felülvizsgálatára és
szükség szerinti javításukra. Egyetértett azzal, hogy a padok számát főként itt
bővítsék.
Kérdése volt még, hogy a hulladékszigetekről mikor lesz a hulladék elszállítva.
Nagyon kaotikus állapotok vannak. Sokan nem rendeltetésszerűen használják.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, az elmúlt napokban megtörtént az
elszállítás.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, a Vásártéri lakótelep választókörzetének
képviselője, Ágostonné Farkas Mária fogadóóráján megfogalmazódtak lakossági
kérések, kérdések, melyekre megoldást, illetve választ várnának.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, a Képviselő asszony jelezte ezeket
a kéréseket, problémákat a hivatal felé, melyek között vannak olyanok, amelyekkel
foglalkozunk ugyan, de rajtunk kívül álló okok miatt nem tudjuk orvosolni. Gondol itt
a volt kenyérgyári lakásokra, melyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, így
a bírságoláson kívül többet nem tudunk tenni az ottani állapotok megszüntetésére.
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