GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
13/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József,
Béres János, Farkas Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László, Vasas György Péter képviselő,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez,
Bíró Zoltán a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Omiliák Csaba az Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Dr. Hunya Miklós a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének képviselője,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-16:06

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, jegyző nőt, aljegyző urat, köszöntötte Dr.
Pacsika György urat a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét.
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Köszöntötte az osztályvezetőket, az intézmények vezetőit a meghívottakat, és minden
kedves megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből
jelen van 10 fő. Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester és Véháné Szedlák Ildikó képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni.
A Képviselő-testület ülését egy elismerés átadásával folytatta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 221/2017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozatával
Czank Gábor részére a Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért elismerő oklevelet
adományozta a városban végzett áldozatos munkájáért.
Czank Gábor 1980. március 12-én született Aradon. Gyermekéveit szüleivel és nővérével Pécskán töltötte, a vallását híven gyakorló családban. Gimnáziumi tanulmányait
a temesvári Katolikus Kisszemináriumi Gimnáziumban végezte. Innen egyenes út vezetett a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolára. Gyakorlatát a Szent Gellért Papnevelő Intézetben szerezte.
A plébános úr 2012 augusztusa óta látja el Gyomaendrődön majd a későbbiekben
Hunyán a papi teendőket. Az eltelt évek alatt nagy ismertségre és népszerűségre tett
szert mind a fiatalok, mind az idősebbek körében. Hivatását igyekszik tökéletesen
végezni, nagy teherbírású, példamutató és hiteles ember, akinek hitéből, emberszeretetéből és hazaszeretetéből táplálkozhatnak hívei. Nyugodt, derűs és pozitív gondolkodásával jelen van a város és az iskolák életében is.
Felkérte Czank Gábor plébánost, fáradjon ki, és vegye át az Önkormányzat jelképes
ajándékát.
Gratulálunk eddigi munkájához, a továbbiakban is hasonló sikereket és jó egészséget
kívánt.
Czank Gábor plébános megköszönte az elismerést, köszönte mindazoknak, akik
személyét felterjesztették erre a kitüntető díjra.
Amikor Püspök Atya kinevezte 2012 nyarán Gyomára és Endrődre, majd később Hunyára lelkipásztornak, akkor azt írta a kinevező okiratába, hogy „légy jó gazdája a rád
bízottaknak, és ne felejtsd, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem nem a nem katolikusoknak és a nem hívőknek is lelkipásztora kell lenned. „ Nem tudja, hogy mindezt
jól csinálta-e az elmúlt öt évben, de valóban magáénak érzi nem csak a templomba
járó híveket, hanem mindenkit, aki a városban él. Megszerette ezt a várost, az itt élő
embereket.
Ameddig az Úr és a Püspök úr úgy óhajtja, addig szívesen tevékenykedik és próbálja
tovább végezni, amit az elmúlt öt évben végzett.
Toldi Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Betkó József
és Vasas György Péter képviselőket.
Felkérte a képviselőket döntsenek a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.

771. oldal

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Béres János és Vasas György Péter képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Elmondta, hogy a kiküldött meghívóhoz képest további egy plusz napirend került kiküldésre a Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatti ingatlan bérleti pályázatának eredménye tárgykörben. Így a
nyílt ülésen 27 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 28. a bejelentések. Míg zárt
ülésen 1 napirend kerülne megtárgyalásra.
Javasolta, hogy a sorrenden annyit változtassanak, hogy a 10. napirendként szereplő
Időszaki lap alapítása tárgyú előterjesztés megtárgyalására a nyílt ülés végén kerüljön
sor, amikor Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője, a témában
érintett megérkezik az ülésre.
Megkérdezte van-e egyéb javaslat, kérés a napirendet illetően.
Kérés, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy az általa javasoltak szerint
határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évben elvégzett
feladatairól
2. Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló

772. oldal

4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
5. Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
6. Óvodapedagógusok jubileumi jutalmának kifizetéséhez forrás biztosítása
7. Nyári napközi ellátás biztosítása
8. Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 8. sz. módosítás partnerségi
egyeztetés szabályai
9. Alapítványok támogatása
10. Időszaki lap alapítása
11. Javaslat a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés
módosítására
12. Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról
13. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről
14. Beszámoló a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
15. Delegálás a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum szerveibe
16. Wodianer Albert tér felújítására kiirt ötletpályázat bírálata
17. A „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat visszafizetési kötelezettsége
18. Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
19. Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
20. Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
21. Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan telekrészének értékesítése
22. Zártkerti ingatlan művelés alól való kivonása
23. Szántó művelési ágú termőföld felajánlás
24. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítással kapcsolatos kérelme
25. Vatai Gyula szennyvízcsatlakozási pályázata
26. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Gyomaendrődi Járási Hivatal felújítási munkáihoz
27. Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatti ingatlan bérleti pályázatának eredménye
28. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
29. Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása
Határidő: azonnal

773. oldal

Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testület a 2017.
május 17-i rendkívüli ülésén a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének
kinevezte Dr. Magyar Hajnalkát öt év időtartamra. A doktornő a 7. sz felnőtt háziorvosi körzetben látja el a háziorvosi feladatokat.
Megkérdezte, hogy intézményvezetőként kíván-e hozzászólni.
Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető megköszönte a bizalmat, melyet igyekezni
fog meghálálni. Orvosként látja a hiányosságokat, a lehetőségeket. Egy nagyon jól
működő intézményért szeretne dolgozni, és vele együtt közösen egy jó Gyomaendrődi egészségügy kialakításáért.
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására kérte fel a képviselőket.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök a járda felújítási pályázati felhívásra hívta
fel a városlakók figyelmét, melyet a város honlapján olvashatnak. Elég sok embert
érint és érdekelhet. Jó lenne, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel, mert sok
lakossági jelzés érkezik a járdák állapotával, felújításuk szükségességével kapcsolatban.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testülete
az
597/2016.(XII.15.);
140/2017.(III.30.);
150/2017.(III.30.);
162/2017.
(III.30.);
199/2017.(IV.27.);
200/2017.(IV.27.);
201/2017.(IV.27.);
202/2017.(IV.27.);
203/2017.(IV.27.);
205/2017.(IV.27.);
206/2017.(IV.27.);
207/2017.(IV.27.);
208/2017.(IV.27.);
209/2017.(IV.27.);
210/2017.(IV.27.);
211/2017.(IV.27.);
212/2017.(IV.27.);
213/2017.(IV.27.);
214/2017.(IV.27.);
215/2017.(IV.27.);
216/2017.(IV.27.);
217/2017.(IV.27.);
227/2017.(IV.27.);
229/2017.(IV.27.); 232/2017.(IV.27.); 233/2017.(IV.27.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
774. oldal

1. Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben elvégzett
feladatairól
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester köszöntötte Bíró Zoltán tűzoltó parancsnokot, majd felkérte, hogy röviden foglalja össze a beszámolóját.
Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok elmondta, egy szóval jellemezve a 2016-os év tűzvédelmét, akkor azt lehet mondani, hogy 2016 a megelőzés éve volt. Ez országosan elmondható, hiszen ezt a célt tűzte zászlajára az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is. Ez a cél teljesült is, mert a statisztikák a számok tükrében teljesen nyomon
követhetőek, hogy évtizedek óta nem volt annyira kevés tűzeset, mint az elmúlt évben. Gyomaendrődön 18 esetben kellett tűzesethez vonulni, beavatkozni. 2015-ben
ez 35 eset volt. Ezzel szemben viszont a műszaki mentések száma nőtt 20 %-al. A
szélsőséges időjárás időnként olyan helyzeteket produkál, amelyekre előre nem tudnak felkészülni. Gondoljanak csak vissza az elmúlt évi özönvíz szerű esőzésre itt Gyomaendrődön, amikor nagyon nagy számban kellett beavatkozni nem csak a helyi, hanem a környékbeli tűzoltóságoknak.
Országosan is elmondható, hogy 2012 óta több mint 50 %-al csökkent a tűzesetek
száma. Ez köszönhető egyrészt az időjárásnak is, de annak az intézkedéssorozatnak,
amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elindított. Ez a lakossági tájékoztatási feladatterv, ami arról szól, hogy minden évszaknak megvannak a jellemző tűzvédelmi aktualitásai és a különböző rétegeket meg kell szólítani. Gondol itt arra, hogy
jelen pillanatban a száraz időszak a szabadtéri égetéseknek kedvez, így ezzel kapcsolatban felhívásokat tette közzé, lakossági fórumokat szerveztek. Ezt követi majd a
nyári aratás, majd az ősz beköszöntével külön szólni kell a tüzelőberendezések használatáról, a szénmonoxid mérgezés veszélyeiről, az év végével pedig az adventi időszak tűzvédelméről.
A polgári védelmi feladataikat úgy jellemezte, hogy azok a tervezettek szerint nyugodtan és rendben megvalósultak. Itt is a felkészülés jegyében teltek el a feladataik.
Gyomaendrőd I. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva.
Szólt még az ifjúság neveléséről, mellyel kapcsolatban örvendetes hír, hogy az elmúlt
évben egy egyhetes katasztrófavédelmi ifjúsági tábort szerveztek, melynek nagyon
nagy sikere volt a gyerekek körében. Ezt szeretnék az idei évben is megrendezni. Igen
szép eredményeket értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen. A kirendeltségi fórumon nagyon jól szerepelt a Bethlen Gábor Szakképző Iskola,
az idei évben a megyei fordulót meg is nyerték és szép helyezést értek el az országos
döntőben is. Örülnek annak, hogy a helyi diákok ilyen komolyan veszik a katasztrófavédelmi versenyt.
Az iparbiztonsági szakterületről szólva elmondta, ez azért fontos, mert amikor erről
beszélünk, akkor veszélyes üzemekre gondolunk. Veszélyes üzemek azonban nincsenek a működési területükön. Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatosan létfontosságú
rendszer elem nincs a környezetünkben.
775. oldal

Egyetlen ilyen került kijelölésre a környéken a Szarvasi Pioneer vetőmagüzem, ahol
jelentős hányadát állítják elő az országban az ott megtermelt kukorica vetőmagnak.
A Szarvasi Tűzoltóparancsnokság életében új és fontos változás a megépült új laktanya, ami által kicsit közelebb kerültek Gyomaendrődhöz. Ami kilóméterben kevesebb,
de percekben jóval több, mert nem kell az egész városon átszállguldaniuk a tűzoltó
autóknak, hanem az iparterületről indulva, akár 5 perccel is közelebb kerülhetnek. Bár
sokat nem járnak Gyomaendrődre a szarvasi tűzoltó autók, mert a tűzesetek több
mint 90 %-át a helyi önkormányzati tűzoltóság saját erejéből megoldja, elvégzi az itt
keletkezett tűzesetek felszámolását. Az elmúlt évben 4-5 esetben volt magasabb riasztási fokozat, amikor nagyobb erőt kellett mozgósítani.
Az új tűzoltó laktanya nagyon korszerű, minden igényt kielégít. Ősszel várhatóan egy
új tűzoltó gépjármű fecskendővel is gazdagodni fognak, ami által a térség tűzbiztonsága tovább fog nőni.
Befejezésként elmondta, a hivatásos tűzoltóparancsnokság a helyi tűzoltóság felett
szakmai felügyeletet gyakorol. Az évek során jó szakmai kapcsolat alakult ki közöttük.
A helyi tűzoltóságon nagyon jó személyi állomány dolgozik, komoly szakmai munkát
végeznek. A rendszeres szakmai ellenőrzések során többnyire hiányosságok nem merülnek fel. A közelmúltban tartott Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósági ellenőrzésen is jelesül szerepeltek, szakmai hiányosságot nem tártak fel a működésükben.
Az itt élők és a környékben lakók biztonságban érezhetik magukat.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök örvendetesnek tartotta, hogy az elmúlt öt
év alatt harmadára csökkent a tűzesetek száma a város közigazgatási területén. Ebben nagy szerepe van a tűzoltóságnak és annak is, hogy a helyi rendeletünk megalkotásra került. A jó idő beálltával célszerű lenne ismét felhívni a figyelmet arra, hogy ez
a szabályozás mit is ír elő.
Gratulált ahhoz, hogy a város területén az ifjúság nevelés ilyen hangsúlyos szerepet
kap. Gratulált a diákoknak, a pedagógusoknak és a tűzoltóknak, akik felkészítik a gyerekeket ezekre a versenyekre.
Poharelec László képviselő megköszönte a tűzoltók munkáját. Köszönte, hogy a diákokkal megszeretették a tűzoltó munkát, így bízhatunk abba, hogy lesznek utánpótlások.
Gózan Sándor képviselő köszönte a tartalmas és színvonalas beszámolót. Kérdésként
tette fel, hogy a 35 téves jelzés mit tartalmaz és nem befolyásolja-e a készültséget.
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok válaszolva elmondta, a téves jelzések 100 %-a tűzjelző
berendezések téves jelzését jelenti. 1-2 eset az, amikor valós volt a tűzjelző jelzése, de
minden egyes jelzést komolyan kell venni, és ki kell vonulni.
Toldi Balázs polgármester megköszönte parancsnok úrnak a beszámolót, gratulált az
új laktanyához, és minél kevesebb munkát kívánt a tűzoltóknak.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót.
776. oldal

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben elvégzett feladatairól szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
benyújtotta beszámolóját az önkormányzati tűzoltóság munkájáról. A beszámoló
részletes, az előterjesztés mellékletében olvasható. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Poharelec László képviselő megköszönte a helyi tűzoltók munkáját és minél kevesebb vonulást kívánt számukra.
A pénzzel való gazdálkodásnál kellene egy kis hatékonyság. Nem csak itt, hanem
minden szervezetünknél meg kell vizsgálni, hogyan lehetne csökkenteni a költségeket. Mint tudjuk az önkormányzati tűzoltóság vásárolt egy terepjáró gépkocsit,
amelyhez véleménye szerint az önkormányzattól is kellett volna engedélyt kérniük. Ez
ugyanis a tűzoltóság költségvetésébe nem szerepelt. Indokolatlanul nem biztos, hogy
emelni kellene egy szervezet állandó költségeit. Az a pénz, amit a gépjárműre költöttek, annak lett volna más helye is a tűzoltóságnál. A jövőben ezt azért vegyék figyelembe.
Mindezektől függetlenül a beszámolót elfogadásra javasolta.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a gépjárművásárlásról többször volt már
szó bizottsági üléseken, és arról is, hogy milyen forrásból tevődik össze ennek a gépjárműnek a vételára. Nagyobb részét állami normatíva adta, az önkormányzati forrás
volt a kevesebb. Mivel a megyei felettes szervek hozzájárultak a gépjármű megvásárlásához, így a működtetéshez részben hozzájáruló önkormányzatoknak is támogatni
kellett ezt.
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Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a helyi rendelet megalkotása
óta eltelt 13 év, azóta a megváltozott jogszabályi környezet indokolttá teszi a rendelet
felülvizsgálatát és átalakítását. Az átalakítással célszerű lenne a jogosultak körét kiterjeszteni, amivel növelhető lenne a támogatott személyek létszáma, több
gyomaendrődi család lakhatási nehézségeiben tudna az önkormányzat segítséget
nyújtani. A táblázatból látható, hogy az elmúlt 4 év során 10 család részesült támogatásban. A támogatásra jogosultak köre kibővíthető azzal is, hogy ha az élettársak is
jogosulttá válnak a támogatásra, illetve, ha a jövedelmi határt felemelik 85.500 Ft-ról
114.000 Ft-ra. A korhatár eltörlése pedig továbbra is csak az első lakás megszerzéséhez maradna jogosultsági feltétel. A támogatási összeg megemelésével is emelkedhetne a támogatottak köre. Lakásépítésnél az 500.000 Ft-ot 750.000 Ft-ra, lakásvásárlásnál szintén 750.000 Ft-ra, de maximum a vételár 30 %-a, és a lakásbővítésnél
250.000 Ft-ról 350.000 Ft-ra lenne célszerű emelni.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet felülvizsgálatát, és a támogatás feltételrendszerének előterjesztés szerinti
módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a bizottság
által elfogadásra javasolt 1. döntési javaslatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az első lakás
megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (I. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a jogszabályi környezet változásait átvezeti a rendelet normaszövegén, az első
lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás feltételrendszerét az alábbiak szerint határozza meg:
 nemcsak házasok, hanem élettársak is jogosultak a támogatásra,
 jövedelmi határ felemelése a jelenlegi 85.500.-Ft-ról 114.000.Ft-ra,
 a korhatár eltörlése,
 lakásépítésnél az 500.000.-Ft-os támogatási összeg növelése
750.000.-Ft-ra,
 lakásvásárlásnál szintén 750.000.-Ft, de maximum a vételár 30
%-a,
 lakásbővítésnél a 250.000.-Ft-os támogatási összeg növelése
350.000.- Ft-ra,
 lakásbővítés mellett támogatható a lakásfelújítás is: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,
 a hitelképesség alsó határának felemelése 28.500.-Ft-ról
42.500.-Ft-ra (fő/hó).
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, jelen előterjesztésben beszámolót
olvashatunk az önkormányzat és intézményei 2017. évi első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatásra kerültek a realizálódott bevételek és a teljesült kiadá-
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sok összegei. Az intézmények megfelelően gazdálkodtak az első negyedévben, időarányosan mind a kiadások, mind a bevételek megfelelőek.
A véleményező bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a döntési javaslatot.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
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 gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény értelmében a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést
meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit egy kormányrendelet határozza meg,
melynek megfelelően készült el a beszámoló, melyet az előterjesztésben olvashattak.
A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján az alábbi tartalommal fogadja el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést:
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira:
Gyomaendrődön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult:
2013
2014
2015
2016
100 fő
114 fő
105 fő
114 fő
KSH adatok - lakónépesség alapján
A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves kor-2013
2014
osztály
fő
fő
0-3 éves korig: 386
411
4-6 éves korig: 338
319
7-14 éves korig 1094
1070
15-18 éves korig 544
543
KSH adatok - lakónépesség alapján

2015
fő
418
285
1045
460

2016
fő
427
284
1000
498

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört a gyámhatóság gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
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Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való
jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg – 2016. évi szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2016. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
140
%-át
(2016. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott
értékhatárt.
Vagyoni feltételek:
- A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
vagyonára.
- Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot
kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő
vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni
értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek közül a legjelentősebb az
évi két alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli/természetbeni támogatás, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2013. óta 5.800,- Ft,
fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy
2012 októberétől a pénzbeli támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak a támogatásra jogosult személyek.
Az alábbi táblázatban 2013. és 2016. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente
kifizetésre kerülő pénzbeli/természetbeni támogatás összegét:
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év

családok száma gyermekek száma ebből nagykorú pénzbeli
ellá(tárgy év decem- (tárgy év decem- tanulók száma
tás/természetbeni
ber 31-i adat - fő) ber 31-i adat - fő)
támogatás
összege/év (Ft)
2013
475
872
53
10.173.200
2014
419
777
33
9.309.000
2015
351
649
31
7.505.000
2016
336
617
35
7.070.000
A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek szigorodtak, továbbá, hogy a közfoglalkoztatott személyek esetében nem alkalmazható a szociális törvényben rögzített szabály, mely szerint a közfoglalkoztatási
bérből jövedelemként 22.800.-Ft/hó összeg vehető figyelembe pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
esetében a tényleges közfoglalkoztatási bérrel kell számolni.
A 2016. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek
6 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a felét (14.250.-ft/hó),
48 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
mindössze a gyermekek 46 %-a él olyan családban ahol az egy főre eső jövedelem eléri illetve meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszámának alakulását 2014-2016. évben:
2014. 12. 31.
2015. 12. 31.
2016.12.31.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 777
649
617
létszáma (fő)
hátrányos helyzetű gyermekek
306
177
131
létszáma (fő)
halmozottan hátrányos helyzetű
169
144
155
gyermekek létszáma (fő)
A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának csökkenése a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának csökkenéséből adódik.
2016. év folyamán 45 esetben került elutasításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem. Az elutasítás okai:
- 1 esetben kérelmező az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján nem jogosult: nem teljesül az a feltétel, hogy az egyéb feltételek fennállása mellett a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
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megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult,
- 44 esetben az egy főre eső jövedelem meghaladta a jövedelemhatárt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2013-2016. évi ügyiratforgalma:
2013
2014
2015
2016
Főszámon iktatott ügyirat 583
518
414
408
alszámon iktatott ügyirat 1690
2384
1522
1536
Az elmúlt év folyamán 1 ügyben indult jogorvoslati eljárás, a II. fokú szerv helyben
hagyta a határozatunkat. Külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Települési támogatás – gyermek jogán
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
-tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
-felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
-átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
-családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
-családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
-magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek támogatásban, még a jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2013-2016. években önkormányzati segélyben,
települési támogatásban részesülő gyermekek létszámát, a kifizetett támogatás öszszegét:
év
támogatásban részesült gyerme- támogatás/év (Ft)
kek létszáma (fő)
2013
304
1.443.000
2014
324
2.012.000
2015
252
1.700.000
2016
288
3.479.670
-2013. évben 28 család,
-2014. évben 11 család,
-2015. évben 2 család
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-2016 évben 18 család
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelme került elutasításra. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet
benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
települési támogatás gyermek jogán ügyiratforgalma:
2013
2014
2015
Főszámon iktatott ügyirat: 222
273
252
alszámon iktatott ügyirat 248
299
358

2016
277
553

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
Az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1. napjával módosultak, a
100 %-os kedvezményre való jogosultság kibővült, a kedvezményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:
2015.09.01.
kedvezmény
%-a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
bölcsődei tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
100
ellátásban 3 vagy több gyermek
100
részesülő szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
100
gyermekek nevelésbe vették
100
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
gyermek fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
óvodai ne- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
100
velésben 3 vagy több gyermek
100
részesülő szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
100
gyermekek nevelésbe vették
100
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
gyermek fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
1-8. évfo- nevelésbe vették
100
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lyamon
tanulók

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
100
gyermek fogyatékos gyermekek nappali intézményben
3 vagy több gyermek
50
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
50
nevelésbe vettek
100
1-8. évfo- utógondozói ellátásban részesül
100
lyamon
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
50
felül tanu- 3 vagy több gyermek
50
lók
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
50
Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos megoszlása jogcímenként:
2013. évben
3 vagy több- Gyermekvédelmi
kedÉtkezést bizto- Teljes összegű Tartós
be- gyermekes csa- vezményben részesül
sító intézmény tér. díjat fizet teg,
lád
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
50 % kedv. 50 % kedv.
(%)
(%)
(%)
(%)
Bölcsőde
54
2
6
38
Óvoda
36
5
7
52
Ált. iskola
34
5
10
51
Középiskola
44
6
11
39
Település
38
5
8
3
46
összesen
2014. évben
3 vagy több- Gyermekvédelmi
kedÉtkezést bizto- Teljes összegű Tartós
be- gyermekes csa- vezményben részesül
sító intézmény tér. díjat fizet teg,
lád
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
50 % kedv. 50 % kedv.
(%)
(%)
(%)
(%)
Bölcsőde
58
0
4
38
Óvoda
45
4
11
40
Ált. iskola
36
4
11
49
Középiskola
42
6
13
39
Település
40
4
11
3
42
összesen
2015. évben

Étkezést

Teljes

Tartós
beteg*

3 vagy több- Gyermekvédelmi
gyermekes csa- kedvezményben
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Szülői nyi- Nevelésbe
latkozat
vették

lád*

biztosító
összegű
intézmény tér. díjat
fizet
(%)
(%)

részesül
alapján
50
% 100 % 100
kedv.
kedv.
kedv.
(%)
(%)
(%)
25
54
37
41
45
29
3
42
13

(%)

100 %
%

Bölcsőde 13
0
8
0
Óvoda
9
2
11
0
Ált. iskola 39
5
11
0
Középiskola 44
8
7
12
Település 27
4
10
1
összesen
*Bölcsőde és óvoda esetében a kedvezmény összege 50 %, 2015. 09.01. napjától 100
%. Általános és középiskola esetében a kedvezmény összege 50 %.
2016. évben
A táblázat %-os megoszlásban mutatja meg a felhasznált kedvezményeket:
Tartós be- 3 vagy több- Gyermekvédelmi Szülői nyi- Nevelésbe
Étkezést
Teljes teg*
gyermekes csa- kedvezményben latkozat
vették
biztosító
összegű
lád*
részesül
alapján
intézmény tér. díjat
100
%
fizet
50 % 100 50
% 100 % 50
% 100 % kedv.
kedv. %
kedv. kedv. kedv. kedv.
kedv.
Bölcsőde 14,6
Óvoda
6,6
Ált. iskola 38,6
Középiskola 36,9
Település 28,7
összesen

0
1,4
5,1
5,4
3,5

0,4

20,8
8,8
11,4
15,4
8,2

3,2

30,8
3,1

14,6
25,9
43,8

45,8
55,8

33,3

17,1

4,2
1,4
1,1
11,5
2,4

Szünidei gyermekétkeztetés
Az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést, amennyiben azt a
szülők igénylik. 2016. évben 264 gyermek részesült szünidei gyermekétkeztetésben.
Az igénylők száma szünidei bontásban az alábbiak szerint alakult:
-tavaszi szünetben 102 fő,
-nyári szünetben 264 fő,
-őszi szünetben 75 fő,
-téli szünetben 126 fő.
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
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1. A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti
szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt 2012. december
31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (Szt.) és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett hozni a család-és gyermekjóléti központokat, valamint minden településen
kötelezően megvalósítandó feladat a család-és gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg a központnál dolgozó esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági intézkedésre is szükség van: védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el a családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermektragédiák a jelzőrendszer és a szociális ellátó rendszer hiányossága miatt.
Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik az észlelő-és jelzőrendszereket, és az újonnan létrejött család-és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő feladatává teszik a működtetést.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i ülésén döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményén belül, annak szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként valósítja meg.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:
-a család-és gyermekjóléti szolgálatot és a
-család-és gyermekjóléti központot.
A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik.
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Csárdaszálláson és Hunyán az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza
irodájában van lehetőség az ügyfelek fogadására, míg Dévaványán és Ecsegfalván a
helyi család-és gyermekjóléti szolgálat ad helyet a központ munkatársainak feladataik
elvégzéséhez.
2016-ban a Térségi Szociális Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja
látta el a Szolgálat és a Központ feladatait is az alábbiak szerint.
Család-és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület:
-Gyomaendrőd
-Csárdaszállás
-Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tájékoztatás nyújtásával,
szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látják el.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek. A kapott jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a szolgálat keretében nyújtható segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
-az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
-a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
-a köznevelési intézmények,
-a rendőrség,
-az ügyészség,
-a bíróság,
-a pártfogó felügyelői szolgálat,
-az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
-a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
-az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
-a munkaügyi hatóság,
-a javítóintézet,
-a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítják
-a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
-az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
-a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
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-a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
-a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást
-végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat támogató szolgáltatások elérését,
-a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítjük menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedést
-A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett
álló érdekét képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek
egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.
Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataik körében
-folyamatosan figyelemmel kísérik a településeken élők szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
-meghallgatják a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges intézkedést,
-önálló helyettes szülőket foglalkoztatnak
-nyilvántartást vezetnek a helyettes szülői férőhelyekről.
-segítik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
-felkérésre környezettanulmányt készítenek,
-kezdeményezik a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
-biztosítják a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
-részt vesznek a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
-tájékoztatják a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és
egyéb támogatásokról, segítik a támogatásokhoz való hozzájutást,
-megszervezik a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az ezekhez való hozzájutást
-támogatják a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segítjük, tanácsokkal látjuk el,
valamint szervezik a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz,
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását
-szabadidős programokat szerveznek,
-segítik a hivatalos ügyek intézését.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
-a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetnek, melyben segítjük a
nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét. Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
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megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
-feladatuk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
-tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból,
illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
-a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai
szociális munkát biztosít.
Feladataik a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
-a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok.
A 2016. január 1-től életbe lépett változtatások miatt ennek az évnek a statisztikai
adatai nem összehasonlíthatók a korábbi évekkel.
Ennek oka egyrészt, hogy összevonásra került a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt a korábbi években minden családból egy fővel kötöttek szerződést,
az éves statisztikában is csak ez az egy fő szerepelt. 2016-tól egy-egy családban minden olyan személyt gondozásba vesznek, akivel dolgoznék, így a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 171 főt gondoztunk 76 családban.
A 171 főből 44 gyermek (18 év alatti). A felnőtt korúak 25%-a foglalkoztatott, 13%-a
munkanélküli, és 42% inaktív. Az inaktívak több, mint fele (23%) nyugdíjas.
A végzettség megoszlásánál kiemelkedő a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők
aránya (38%). Egyforma arányban vannak a szakmunkás végzettséggel rendelkezők és
a 8 általánosnál kevesebb osztállyal rendelkezők, de ez utóbbi csoportban szerepelnek a 14. életévüket be nem töltöttek is, akik életkorukból adódóan nem végezhették
el a 8 osztályt. A gondozásban levők 6%-a rendelkezik szakközépiskolai érettségivel,
ennél magasabb végzettsége senkinek nincs.
Az elsődleges probléma csoportoknál legjellemzőbbek a gyermeknevelési, valamint a
családi konfliktusok. Hangsúlyos az életviteli probléma is, itt szerepel a szülők szenvedélybetegsége is. Arányaiban jóval kevesebb, de előfordul anyagi, lelki, illetve
gyermekek vonatkozásában magatartási probléma is.
Hunya:
Hunyán 2016-ban összesen 10 főt gondoztak 2 családban, közülük 7 fő gyermekkorú.
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a szülők között lévő konfliktus és az alkoholfogyasztás. Rendszeres kapcsolatot
tartanak a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottjaik száma 2016-os évben 18 fő volt 4 családban, közülük
11 fő gyermekkorú.
Jellemző problémák a családi konfliktusok, gyermeknevelési nehézségek, illetve az
anyagi gondok.
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Folyamatosan kapcsolatot tartanak a településen megtalálható jelzőrendszeri tagokkal, akik az intézmény által szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt vesznek.
A településen kiemelkedően jó a kapcsolat a tanyagondnokkal.
A szolgálat napi tevékenységei közül kiemelkedik az információnyújtás, illetve a segítő beszélgetés. Ettől az évtől minden gondozott családnál minimum havi három személyes találkozást kell megszervezni a család valamely tagjával, mely történhet családlátogatás vagy az intézménybe behívás formájában is. Ezáltal nagyon szorossá válik a kapcsolat a segítő és a kliens között, ami a segítés bizonyos időszakában jó, de
megnehezíti a lezárás előtti időszakot a kliens számára. Ugyanakkor hátrányt jelent,
ha pl. a kliens dolgozik, hiszen nagyon nehéz megfelelő időpontot találni a beszélgetésekhez.
A tavalyi évben összesen 109 környezettanulmány készítésére került sor a szolgálatnál
egyrészt a Gyámhivatal felkérésére gyámoltaknál illetve gondnokoltaknál, másrészt az
önkormányzat kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához kapcsolódóan.
2016-ban az intézménynél 242 eseti segítségnyújtás történt. Ebben az esetben a kliens nem gondozott, csak éppen aktuálisan egy-egy ügye intézéséhez kér és kap segítséget.
Gyakran segítünk nyomtatványok kitöltésében nyugdíjjal, családtámogatási ellátásokkal, egészségkárosodás megállapításával kapcsolatosan.
Rendszeresen kérik segítségünket a közüzemi szolgáltatók felé fogyasztói mérőóra
állás bejelentéséhez kapcsolódóan.
Tájékoztatást nyújtanak a városban és a környékünkön működő szociális ellátórendszer szolgáltatásairól, és segítséget nyújtanak azok igénybevételéhez.
Ha kliens által hozott probléma jellege indokolja, akkor felajánlják az intézmény keretein belül működő pszichológusi vagy ügyvédi szolgáltatást, vagy továbbirányítják a
klienseket jogorvoslatért a Szarvasi Bíróságra illetve, ha szükséges a helyi rendőrőrsre.
A köznevelési intézmények kötelesek az intézmény jelezni a tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásairól. Amennyiben a jelzések még csekély számú hiányzásról tájékoztatnak, eseti segítségnyújtás keretében adnak tájékoztatást.
Alkalmanként felkérést kap az intézmény az iskoláktól magántanulói státusz elbírálásához. Ha nem ismerik az adott családot, környezettanulmányt készítenek, és felmérik
a család helyzetét, mennyiben előnyös a gyermek számára a magántanulói státusz,
így teszik meg javaslatunkat.
A napi ügyintézés során sokszor szembesülnek azzal, hogy a kliens nehezen igazodik
el a szociális ellátórendszerben, illetve előfordul, hogy csak alapos kikérdezés után
derül ki, hogy milyen segítséget szeretne valójában. Előfordul, hogy nagyon nehezen,
szinte az utolsó pillanatban kérnek segítséget, szégyellik a helyzetet, amibe kerültek.
Ugyanakkor vannak olyanok, akik bár rengeteg segítséget kapnak az önkormányzattól, újabb és újabb igényekkel állnak elő.
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Adományosztás:
A rászorulóknak a lakosság és az önkormányzat segítségével tudnak adományokat
osztani. A folyamatosan összegyűlt ruhákat, cipőket a gondozott családok között
igény szerint osztják szét.
Októberben 85 családot hívtak meg adományosztásra. A meghirdetett időpont előtt
zsúfolásig megtelt a folyosó, ami jelzi, hogy nagy igény van az ilyen jellegű természetbeli támogatásra. Elsősorban a gyermekruhákat keresték a családok.
A tartós élelmiszer formájában történő adományokra is nagy igény lenne a családok
részéről, de ez a lehetőség nagyon korlátozott.
A tavalyi évben a Vöröskereszt kereste meg az intézményt a Coca-Cola Karácsonyi
Karaván Gyomaendrődi programjához kapcsolódóan. 10, elsősorban több gyermeket
nevelő család részesülhetett ajándékcsomagban a cég részéről. Minden családot külön megkerestek és mindenki nagyon örült a lehetőségnek, hogy egy kicsit „gazdagabb” karácsonyuk lehetett. Volt olyan család is, akik személyesen jöttek be az intézménybe köszönetet mondani, hogy gondoltak rájuk.
Ezen kívül Mikulás csomagok szétosztásában segítettek, 53 gyermek kapott édességet ennek keretében.
Észlelő és jelzőrendszer
2016. január 1-től az addigi gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok jelzőrendszereit
egyben működtetik az év elején felálló Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok. A Társulás településein az intézmény látja el ezt a feladatot.
Az intézmény eddigi két szakfeladata szolgáltatási szinten eggyé vált, ezért a krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer működtetése is centralizált formában valósul meg.
Elmondható, hogy a gyermekvédelmi alapellátó rendszer megreformálásának hátterében az addigi országosan tapasztalható jelzőrendszeri hibák adtak okot, ezért volt
szükség új jogszabályi alapokra és másabb struktúrára. Az új jelzőrendszeri struktúra
a család- és gyermekjóléti szolgálatok számára nem kizárólag a gyermek célcsoportot
jelenti, hanem minden, az ellátási területen élő személyt és családot, életkortól függetlenül. A krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer feladta továbbá az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felmerése és azok miharabbi enyhítése.
A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család/ személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer működtetése körében a család és gyermekjóléti szolgálat
-figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti
szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
-a jelzésre köteles szervezeteknek felhívja jelzési kötelezettségük írásban, krízishelyzet
esetén utólagosan-történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
-tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
-fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
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-a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.
Tavaly 177 jelzés érkezett, melyek közül 130 vonatkozott 18 év alattira.
A gyermekekre irányuló jelzések jelentős része (46%) tavaly is a köznevelési intézményektől érkezett. A jelzések 14%-át állampolgárok tették, illetve 12-12% érkezett a
gyámhivataltól valamint egészségügyi intézményektől, főként védőnőktől.
A felnőttekre vonatkozó jelzések legnagyobb része magánszemélyektől érkezett, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozóitól, de az önkormányzat is kért tőlünk segítséget.
Volt olyan hét, amikor nem érkezett egy jelzés sem, de egyes heteken 10 fölött volt a
jelzések száma.
A jelzőrendszer működtetése folyamatos együttműködést és kapcsolattartást igényel
annak érdekében, hogy az információáramlás pontos és napi szintű legyen a jelzőrendszeri tagok között. A jogszabály évente legalább 6 szakmaközi megbeszélés lebonyolítását írja elő a jelzőrendszert működtető intézménynek. A szakmaközi megbeszélések témái az előző évi jelzőrendszeri tapasztalatok és írásbeli beszámolók alapján kerülnek napirendre. Elmondható, hogy vannak olyan témák, amelyek minden
évben állandó problémát jelentenek, és ezek minden évben témát adnak a szakmaközi megbeszéléseken. Folyamatos problémát jelent az igazolatlan iskolai hiányzás, a
fejtetvesség, valamint a téli időszakban fűtési nehézséggel küzdő személyek és családok kérdése.
A törvényi előírásnak megfelelően minden év február 28-ig megrendezésre kell kerüljön az éves szakmai tanácskozás, amely az előző években gyermekvédelmi konferencia néven vált ismertté a jelzőrendszeri tagok számára. Az éves tanácskozáson felmerülő problématerületek alapján állítják össze az éves intézkedési tervet, amelynek
március 31-ig el kell készülnie. Az intézkedési terv jelenti a jelzőrendszerrel kapcsolatos teendők keretét. A terv természetesen felülírható, ha addig nem tapaszalt vagy új
problématerület jelentkezik, ami az ellátórendszert új feladat elé állítja.
Az intézmény 2016. február 23-án rendezte meg az éves szakmai tanácskozást, ahol
ismertetve lett a jelzőrendszeri tagok számára az új struktúrájú intézmény, illetve az
ezzel járó változások, amelyek a jelzőrendszer minden tagját érintették.
2016-ban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 9 esetben került sor
szakmaközi megbeszélésre, az alábbi témákban:
-Iskolai erőszak jelenléte és felismerése
-A téli időszakban veszélyeztetett személyek és családok (a fűtési időszak kezdetekor
és lezárásakor)
-Fejtetvesség problémája a gyermekintézményekben
-A jelzőrendszeri működést szabályzó protokoll ismertetése a jelzőrendszer tagjai
számára: ez a téma külön került megbeszélésre az egészségügyi, illetve a köznevelési
intézmények vonatkozásában.
-Igazolatlan iskolai hiányzás
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-Igazolatlan óvodai hiányzás
-Korai fejlesztés jelentősége gyermekvédelmi szempontból
A jelzőrendszer működtetése a téli időszakban kiemelt figyelmet és összehangoltabb
munkát igényel a jelzőrendszer minden tagjától. Elmondható, hogy minden évben
akadnak olyan személyek, családok, ahol a rossz szociális helyzet miatt komoly nehézséget jelent a téli időszakban a fűtés megoldása.
A települési önkormányzat jóvoltából van lehetőség minden fűtési időszakban kb.
150 mázsa tűzifa szétosztására, ami az intézmény hatáskörébe tartozik. Ez a tevékenység határozat meghozatalát nem igényli, azonnali segítséget nyújt fűtési nehézséggel
bíró családok számára, ha a család önerőből nem tudja megoldani a tüzelő megvásárlását. Ez a lehetőség csak korlátozott számú esetben nyújthat segítséget, minden
alkalommal felhívják a klienskörünk figyelmét arra, hogy a lehetőségeik szerint előrelátóan gondoskodjanak a téli tűzifa beszerzéséről.
Sajnos vannak esetek is, amikor nem tűzifa hiánya okoz fűtési nehézséget, hanem a
fűtőtest hiánya, vagy használhatatlan állapota. Ilyen esetekben jelent segítséget az
önkormányzat által vásárolt „kríziskályhák”, melyeket előzetes felmérés után az intézmény kihelyezhet az érintett családokhoz. Ilyenkor használatba adási szerződéssel
egy előre lerögzített időpontig használhatja a család a kályhát. Jelenleg 7 db kályha
van, amit a települési önkormányzat vásárolt néhány évvel ezelőtt erre a célra. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden évben vannak olyan családok ahol ez az egyetlen
segítség a fűtés megoldására addig, amíg a család önerőből nem tudja megoldani a
problémát.
A 2016-os évben, a téli időszakban 24 család kapott határozat meghozatala nélkül
azonnali kiszállítással 5 mázsa tüzelőt, illetve 5 alkalommal volt szükség „kríziskályha”
kihelyezésére.
Nyári napközi
A nyári napközi biztosítása 2016-ban június 20-tól augusztus 12-ig terjedő időszakban, 8 héten keresztül történt.
Összesen 17 gyermek vett részt a napköziben. Voltak olyan gyermekek, akik több héten át is jöttek, míg mások csak egy-egy hetet töltöttek ott.
Minden hétre volt egy programterv, mely az időjárás függvényében módosításra került, ha szükséges volt.
2016-ban is közfoglalkoztatottak látták el a gyermekek felügyeletét, és szervezték a
változatos programokat. Minden nap lehetőség volt kézműveskedésre, mozgásos
játékokra. Alkalmanként mentek a gyerekek kísérőikkel fürdőbe, Tájházba, valamint
több mozielőadást is megnéztek helyben és Szarvason is. Ezen kívül megnézték a látogatóközpontokat, a tanösvényt és a kilátót is.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen állta.
A szülőket terhelte a gyermekek étkeztetése, illetve a belépőik ára. A gyermekek étkeztetését a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosította.
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Az önkormányzat által biztosított keretből történt meg a szükséges eszközök, kellékek illetve játékok, valamint a kísérők belépőjének megvásárlása.
Csoportokkal végzett tevékenység
A Prima-Soft Kft kérésére 2016-ban 1 csoportban összesen 15 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló számára tartott az intézmény foglalkozást pénzkezelési ismeretek témakörében. Ez az együttműködés már évek óta tart, nagyon kedvező a visszhangja a
résztvevők és a vállalati vezetők részéről is, így kérés esetén további csoportok tartását is vállaljuk.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése:
A 2015 májusában megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – melynek titkára az
intézmény vezetője -, első tevékenysége volt egy pályázat benyújtása az akkori Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézethez. Ezen a pályázaton 359.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a szervezet, míg a hiányzó 40.000 Ft.-nyi önerőt pedig az
önkormányzat biztosította hozzá.
A projekt keretében 2016-ban lehetőség nyílt egy széleskörű felmérés elkészítésére a
városban tanuló diákok köréből az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói, valamint a
középiskolák részvételével.
A felmérésből készült egy részletes és átfogó tanulmány. Reményeik szerint, a figyelembe vehető adatok hathatós segítséget nyújtanak majd nemcsak a helyi KEF céljainak és feladatainak meghatározásában, de ifjúságpolitikai, illetve várospolitikai koncepciók készítésénél is.
A KEF újabb pályázatot nyújtott be működésének támogatására 2016-ban, melyet
támogatásban részesítettek. A program során 2017-ben sor kerül egy konferenciára,
egy tréningre, valamint Dr. Zacher Gábor előadására fiatalok és felnőttek részére.
Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac
2016. május 25-én a Kihívás Napján immár második alkalommal került megrendezésre a Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac a Térségi Szociális Gondozási Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ és az Oxygén-Gym szervezésében, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata támogatásával.
A rendezvényen lehetőség nyílt különböző sporttevékenységek kipróbálására, valamint játékos vetélkedőkön vehettek részt a fiatalok.
Célunk, hogy mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző mozgásformát.
Ezzel egyidejűleg egészségügyi szűrővizsgálatok(vérnyomás, vércukor mérés. BMIszámolás) mellett a résztvevők megismerkedhetnek a Yumeiho masszázzsal, tájékoztatást kaptak a Liget Fürdő szolgáltatásairól, és talpmasszázs is igénybe vehettek.
Helyi termelők mutatták be egészséges termékeiket, teljes kiőrlésű és magvas pékárukat, zöldségkrémeket és egyéb egészséges ételeket kóstolhatnak a kilátogatók.
Ezt a rendezvényt szeretnék minden évben megszervezni a Kihívás Napjának rendezvényeihez kapcsolódóan.
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Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
-Gyomaendrőd
-Csárdaszállás
-Hunya
-Dévaványa
-Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ működtetése során gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére
irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében
-kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
-javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
-együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek
megelőző pártfogását,
-a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát
koordinálnak és végeznek - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
-utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
-védelembe vett gyermek esetében elkészítik a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítő munkát koordinálják és végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítenek.
-Szakmai támogatást nyújtanak az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A központ feladatai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás nyújtása, melyet a tavalyi
évtől Dobóvári Béla klinikai szakpszichológus bevonásával biztosít az intézmény
Gyomaendrőd és Dévaványa településeken.
2016. április 1-től lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére intézményünkben, mely feladatot Gyomaendrődön és Dévaványán is Dr Varga Imre látja el.
A központ létrehozásával új szolgáltatási elem a készenléti ügyelet: nyitvatartási időn
túl készenléti telefon áll rendelkezésre sürgős esetekben.
797. oldal

Krízishelyzet esetén hívható a 20/938-97-08-as telefonszám, ahol szakképzett kollégák nyújtanak azonnali telefonos segítséget.
A család- és gyermekjóléti központ munkájának legjelentősebb részét a hatósági
ügyekhez kapcsolódó tevékenységek teszik ki.
A központ esetmenedzserei számára akkor kerül nyilvántartásba az egyes család és
annak tagjai, amikor a gyámhivatal védelembe vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes elhelyezést elrendelő határozata jogerőre emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé indított javaslattétel is a központ dolgozójának feladata, ő megy a tárgyalásra is, részt vesz az esetkonferencián, de ekkor még nem vehető gondozásba a család. Amennyiben a gyámhivatal úgy dönt, hogy nem rendeli el a hatósági intézkedést,
akkor a nevezett család nem jelenik meg a központ nyilvántartásában, így a gondozott családok között sem. Ezáltal az alábbi adat nem fedi le teljesen az esetmenedzserek gondozási tevékenységét.
2016-ban jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 167 főt gondoztak 42
családban.
A településenkénti megoszlás az alábbi:
Gyomaendrőd: 20
Csárdaszállás: 0
Hunya: 5
Dévaványa: 13
Ecsegfalva: 4
A járási településeken a hatósági ügyekben együttműködnek az intézmény esetmenedzserei a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítőivel.
Az esetmenedzserek a védelembe és nevelésbe vett családoknál rendszeresen tesznek családlátogatásokat, részt vesznek a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok által
szervezett esetkonferenciákon, valamint a gyámhatóság által összehívott tárgyalásokon.
Feladatuk közé tartozik a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a jelzőrendszerei tagok koordinálása, az ügybe való bevonása a problémák megszüntetése érdekében.
A 2016-os évben az esetmenedzserek átlagosan havonta 2-3 alkalommal keresték fel
az érintett településeket, ahol a családsegítőkkel és a jelzőrendszer tagjaival megbeszélték a felmerült problémákat, és családot látogattak, esetenként a családsegítővel
együtt.
A védelembe és nevelésbe vétel felülvizsgálata során az esetmenedzser feladata beszerezni a tájékoztatásokat az ügyben érintett jelzőrendszeri tagoktól, és ezek alapján
teszi meg javaslatát a gyámhatóság felé.
A településekre 2016. novemberéig saját gépjárművel jártak a szakemberek, ezt követően kapott gépjárművet a Család- és Gyermekjóléti Központ, ami elősegítette a gyakoribb és rugalmasabb személyes kapcsolattartást a településeken.
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Az eltelt egy év tapasztalatai szerint az együttműködés a településeken működő jelzőrendszeri tagokkal kialakult, megfelelőnek mondható.
A szakmai protokoll – mely a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család-és
gyermekjóléti szolgálatok működését, szakmai irányelvét szabályozza – 2016. május
hónapban jelent meg. Ennek alapján a kompetenciahatárok, a feladatmegosztások,
dokumentációk tisztázódtak, így szakembereink ez alapján végzik szakmai munkájukat.
A központ feladatai közé tartozik a speciális szolgáltatások megszervezése a járás
egész területére vonatkozóan, az alábbiakban ezeket a tevékenységeket mutatjuk be
a 2016-ra vonatkozó adatok tükrében.
Pszichológiai és jogi tanácsadás:
A tanácsadók Gyomaendrődön és Dévaványán fogadják az ügyfeleket. A szolgáltatás
igénybevételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd vonatkozásában a központnál, Dévaványa vonatkozásában pedig az ottani család- és
gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Fontos tudni, hogy különösen a pszichológusnál folyamatos az igénybevétel, kb. 3-4
hétre tudunk időpontot adni. Sajnos előfordul, hogy az ügyfelek nem jönnek el, és ha
ezt nem jelzik, akkor nem tudunk mást beírni, ezért mindig felhívjuk a figyelmet az
akadályoztatás jelzésére.
Dobóvári Béla pszichológusnál 2016-ban 322 megjelenés volt összesen, ez 92 főt
érintett. A jogásznál 16 megjelenés volt, mely 15 fő érintett.
Készenléti ügyelet:
A család-és gyermekjóléti központoknál kötelező feladat a készenléti ügyelet biztosítása, mely egy mobil telefonszám hivatali időn túli elérhetőségét jelenti, ahol szakképzett kollégáink válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
A készenléti telefonon 1 hívás volt még februárban, egy dévaványai lakos érdeklődött
az orvosi ügyelet iránt, megadtuk a számát.
Kapcsolattartási ügyelet:
Kapcsolattartási ügyelet igénybevételére azokban az esetekben szokott sor kerülni,
amikor a szülők (nagyszülők) és gyermekek közötti kapcsolattartás valami ok, többnyire konfliktusok miatt ellehetetlenül. Ilyenkor a gyámhivatal vagy a bíróság elrendelése alapján, egy semleges helyszínen, esetenként szakember felügyelete mellett történik a kapcsolattartás.
Az intézményben jelenleg 3 kapcsolattartás van leszabályozva, ebből egy nem felügyelt, ebben az esetben csak a semleges helyiséget kell biztosítani. A másik két kapcsolattartás felügyelt, ami azt jelenti, hogy szakembernek is bent kell lenni. Az egyiknél a központ esetmenedzsere van kijelölve, míg a másiknál a gyermekvédelmi gyám.
A kapcsolattartási ügyeletet rendszerint a pszichológus helyiségében biztosítják, mivel az barátságosan berendezett, de az egyik esetnél a nagyterem ad helyt a kapcso-
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lattartásnak, mivel 6 kiskorú gyermek érintett, plusz a két szülő, és szükséges a nagyobb helyiség.
Utcai és lakótelepi szociális munka:
A törvény előírásai szerint szükséges utcai illetve lakótelepi szociális munka végzése
is.
A Gyomaendrődi járásban a települések és a lakótelepek nagysága nem indokolja a
„klasszikus” utcai szociális munkát, nem jellemzőek az utcán, lakótelepeken csapatosan csellengő diákok, illetve pláza sincs, ahol gyülekeznének.
A hajléktalanság sem okoz nagy gondot, jellemzőbb a településen, hogy van ház,
vagy lakás, ahol meghúzódhatnak, csak vagy nincs mivel fűteni, vagy esetleg a ház
állapota nagyon elhanyagolt.
A jelzőrendszeri tagok információinak segítségével összeállításra került egy olyan
adatbázis, ami a fűtési szempontból legveszélyeztetettebb személyek adatait tartalmazza. A legextrémebb téli időszakban ezeknek a személyeknek az ellenőrzése megtörténik, a rendőrség és a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület segítségével jut el a családsegítő az adott helyekre.
A téli ellenőrzések során, ha a fűtési feltételek nem biztosítottak, pl. nincs elegendő
tüzelő vagy a fűtőtest nem megfelelő és a használata veszélyes, akkor azonnali intézkedésre van lehetőség a már korábban említett tűzifa illetve „kríziskályha” formájában.
A rendőrséggel és a polgárőrséggel egész évben folyamatos a kapcsolat.
Ha utcán élő személlyel találkoznak, jeleznek az intézmény felé és segítenek az elhelyezésben.
2016-ban is volt olyan eset, amikor településen lakhatással nem rendelkező személy
ellátását kellett megoldani. Ilyenkor segítséget nyújtanak a szociális ellátó rendszerbe
jutáshoz, illetve felkutatják, hogy van-e rokona, aki biztosítani tudja a lakhatáshoz
való hozzájutását.
Nehézséget jelent, hogy amennyiben nagykorú és cselekvőképes személyről van szó,
előfordul, hogy nem kívánja igénybe venni a segítséget, esetenként fenyegeti a kollégákat.
2.Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására az intézmény Kiss Péterné helyettes szülővel kötött együttműködési megállapodást. 2016-ban nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
3.Család- és Gyermekjóléti Központ ellenőrzése 2016-ban, megállapítások bemutatása
2016. augusztus 16-án ellenőrizték a család-és gyermekjóléti központ munkáját.
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Az ellenőrzés a központ székhelyén történt, ennek során a személyi anyagokat, intézményi szabályzatokat, valamint szúrópróba szerűen szolgálatnál illetve központnál
keletkezett aktákat vizsgáltak meg.
Az ellenőrzés megállapítása szerint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a személyi feltételek nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, ez még augusztus hónapban intézményi átszervezéssel kijavításra került. Ezen kívül az esetmenedzserek munkaköri leírásának kiegészítését, illetve az esetnapló vezetése során a
dátumok feltüntetését jelezték problémaként, melyeket az intézmény kijavított.
4.További tervek
2016. január 1-től jelentősen megváltozott az intézmény tevékenységi köre és ellátási
területe.
Család-és Gyermekjóléti Központként az ellátási terület kiterjed a járás minden településére.
A szervezeti átalakulás megtörtént, a feladatok végzése folyamatos, a színvonal emelése érdekében rendszeresen szakmai napokon, továbbképzéseken vesznek részt.
A tavalyi év a tanulás éve volt, problémát jelentett a fluktuáció, de az év végére kialakult a megfelelő szakmai létszám.
A tavaly elkészített cselevési tervet 2017-ben felülvizsgáltuk, és módosították a tapasztalataink alapján.
Kiemelt szerepet szánnak a szakmaközi megbeszéléseken túl a csoportos programoknak.
Pénzkezelési, gazdálkodási ismeretekben tervezünk csoportokat, melyeket megfelelő
létszám esetén a kistelepüléseken is megvalósítják.
A középiskolákban tanórák keretében nyújtanak tájékoztatást munkaerő-piaci ismeretekről, szakmai önéletrajz, motivációs levél írásáról.
Folyamatosan vizsgálják a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket. Nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását a
családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgálják a jelzés tartalmát és megteszik a
szükséges intézkedéseket. Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, hogy szolgáltatási palettát tovább tudják bővíteni.
2016-ban még a Térségi Szociális Gondozási Központ részeként két pályázat került
benyújtásra, mely a család- és gyermekjóléti központ tevékenységét érinti.
Az egyik pályázatot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapcsolódó támogatásra adták be, (Pályázat száma: KAB-KEF-16-A-25445) mely kedvező elbírálásban részesült, a projekt bekerülési költsége 900.000 Ft.
A pályázat 90%-os támogatási intenzitású, 810.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A támogatási szerződés megkötése megtörtént még 2016-ban. Jelenleg
a szerződés módosítása van folyamatban, a Család- és Gyermekjóléti Központ kiválása miatt.
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A projekt során tréningre kerül sor a KEF tagok számára, valamint egy konferenciát
szervezünk, illetve Dr Zacher Gábor tartott előadást a település diákjai, majd a szülők
és szakemberek számára. Ezen kívül lehetőség lesz asztal illetve székek beszerzésére.
A másik, az intézményhez kapcsolódó pályázat:
"Segíteni jöttünk!" Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban (EFOP-3.2.9-16-2016-00048). A pályázat elbírálás alatt áll, az
igényelt támogatás: 34.932.250 Ft, a pályázat támogatási intenzitása 100%.
Továbbra is figyelemmel kísérik az intézmény által beadható pályázati kiírásokat. Ezen
kívül továbbra is részt vesznek más intézmények, különösen az önkormányzat projektjeinek tervezésében és megvalósításában, melyek az intézmény tevékenységi körét érintik.
Az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabályok és a szakmai módszertani
elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok - bizalommal
fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a lakosok alapvető biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásaink.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a 2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további
szervek véleményezése után ismételten a testület elé került elfogadásra.
Az azóta eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben,
melyen belül az önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek,
mind a pályázati lehetőségek, mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a
hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
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A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek
központjában a Térségi Szociális Gondozási Központ áll. Helyi szinten az ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban.
Tevékenységéről rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó
jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Szociális Gondozási Központ koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának,
rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterület-felügyelet, a családsegítők,
a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a
családon belüli erőszak felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása
alapján:
1.
A 0-14 éves gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 0
2.
A 14-18 éves fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 8, melyből
- 1 hamis magánokirat felhasználása vétség, a nyomozás befejezésének módja:
vádeelési javaslat,
- 1 közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, nyomozás befejezésének
módja: vádemelési javaslat,
- 1 gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége, nyomozás befejezésének
módja: nyomozás megszüntetése – büntethetőséget kizáró ok,
- 2 új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, nyomozás befejezésének módja:
nyomozás megszüntetése – mivel a cselekmény nem bűncselekmény
- 1 lopás vétsége, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat,
- 1 kábítószer birtoklásának vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás felfüggesztése kábítószer élvező gyanúsítottal szemben,
- 1 garázdaság vétsége, nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat
3.
A 0-14 éves gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 4, melyből
- 3 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 1 vádemelési javaslat, 1 nyomozás megszüntetés - mivel cselekmény nem bűncselekmény, 1
folyamatban van
- 1 könnyű testi sértés bűntette, folyamatban van.
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4.
A 14-18 éves fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 9, melyből
-2 kiskorú veszélyeztetésének bűntette, nyomozás befejezésének módja: 1 nyomozás
megszüntetés – mivel cselekmény nem bűncselekmény,
- 1 gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége, nyomozás befejezésének
módja: nyomozás megszüntetése – büntethetőséget kizáró ok,
- 4 lopás vétsége, nyomozás befejezésének módja: 2 nyomozás felfüggesztése, 2
vádemeleési javaslat
-2 zaklatás vétsége, nyomozás befejezésének módja: nyomozás megszüntetés – mivel
cselekmény nem bűncselekmény,
5.
Családon belüli erőszak adatai: 2016. évben a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén családon belüli erőszak összesen 8 büntetőeljárásban merült fel, melyeket az alábbiak szerint osztályoztunk:
- vele egy háztartásban élő sérelmére: 4
- egyéb családon belül történt erőszak: 4
Áldozat 7 esetben nő, 1 esetben férfi, ebből időskorú 1, gyermekkorú : 2.
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény hatálybalépését követően a távoltartás feltételeire vonatkozó információkért egyre többen fordulnak a rendőrséghez. A legtöbb családon belüli erőszak
kétség kívül ott történik, ahol az egymástól függő személyek életvitelszerűen tartózkodnak. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmények áldozatai leginkább a
nők, a gyermekek és az idősek közül kerülnek ki, mivel áldozattá válásukban speciális
szerepet játszik a gyengébb fizikai és sérülékenyebb pszichikai adottságuk. Értékelve
a beszerzett adatokat a szubjektív okok közül kiemelkedik az óvatosság hiánya, de
hasonló helyet foglal el a kiszolgáltatottság is.
A fiatalkorú, és gyermekkorú elkövetők cselekményeit vizsgálva továbbra is megállapítható, hogy családi hátterük a legtöbbször rendezetlen, sok esetben tapasztalható a
szülői elhanyagoló, illetve antiszociális magatartás, melynek következménye, hogy a
fiatalkorú ezt a magatartásformát fogja követni, aminek legsúlyosabb következménye,
ha ő maga is bűncselekményt követ el.
A szülőknél megfigyelhető továbbá, hogy különböző okok miatt – akár munkahelyi
probléma, akár magánéleti (családi), vagy szociális konfliktus okán -, de kevesebb időt
töltenek, és kevesebb figyelmet fordítanak serdülő korú gyermekeikre. Ugyancsak
jellemző okként állapítható meg a bűncselekmények elkövetésénél a rossz baráti környezet, a befolyásolhatóság, a rábírás tényezője.
Kapitányságon a 2017. évben az alábbi bűnmegelőzési munkaterv került kidolgozásra, melynek fő célkitűzései:
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- Az állampolgárok együttműködési készségének, önvédelmi mechanizmusának erősítése a bűncselekmények megelőzése érdekében. Tovább kell fejleszteni az együttműködést a társszervekkel, polgárőrszervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, és
egyéb társadalmi szervezetekkel.
- A bűnmegelőzés kiterjesztésével, valamint a társadalmi és civil szervezetek együttműködésével törekedni kell a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában, és a Nemzeti
Drogellenes Stratégiában megfogalmazott szemlélet erősítésére.
- A fiatalkorúak, gyermekkorúak bűnelkövetővé, és áldozattá válásának megelőzése.
- A bűnmegelőzésre kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen lakossági
és intézményi tájékoztatás.
- A kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak) sértetté
válásának megelőzése.
- A bűnügyi helyzet ismeretében a lakosság széleskörű felvilágosítása, az áldozattá
válás megelőzése és elkerülése érdekében.
- A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált projektek, programok folytatása.
- A családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkori bűnözés korlátozása, visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi, áldozatsegítő tevékenység teljesebbé tétele.
- Lakossági-, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia folytatása.
2017. évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük
I. Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladatok:
- Az oktatási és módszertani követelményeknek megfelelően tovább kell folytatni a
rendőrség jelenleg is működő, biztonságra nevelő iskolai programját, a D.A.D.A, és az
"Iskola-rendőre programot.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a kapitányság illetékességi területén lévő
dévaványai gyermekotthonnal az áldozattá-elkövetővé válás, valamint nagy számban
jelentkező eltűnések területén.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat eredményes, széles körű működtetésére, illetve a lehetőségek függvényében bővítésre, munkájának folyamatos ellenőrzése, támogatása mellett.
- Fokozott figyelmet fordítani a „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében” programtervben meghatározott feladatok végrehajtására.
Fiatalkorú eltűntekkel kapcsolatos felülvizsgálati tevékenység
Feladatok:
- Továbbra is szükséges a körözési tevékenység jogi hátterének megfelelő alkalmazása, a hatékonyabb felülvizsgálati tevékenységgel a kiskorú eltűntek nagyobb arányú,
illetve gyorsabb felkutatásának elősegítése.
- Az eltűnések hátterének vizsgálata, kiemelten a fiatalkorúak eltűnésének közvetlen
és közvetett okainak megállapítása
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- Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézettel.
II. Drog-prevenció
Feladatok:
- A kábítószer-ellenes tevékenységben a felderítés mellett a megelőzésre is ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, szélesítve a felvilágosító tevékenységet. A lehetőségekhez mérten, illetőleg igény szerint kábítószer-ellenes kiállításokat, rendezvényeket,
propaganda előadásokat, osztályfőnöki órákat, szülői és tantestületi értekezleteket
kell szervezni a tanuló ifjúság, érdeklődő szüleik, a fiatal felnőttek, a pedagógusok és
minden érdeklődő számára.
- Nagyon fontos feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, a fogyasztói igények
kialakulásának megelőzése, valamint az illegális szerek előállításának, forgalmának,
szállításának, és terjesztésének szűkítése. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kábítószer-piacon bekövetkező változásokat, az új trendeket, a megjelenő cikkeket.
- Folyamatosan értékelni-elemezni kell a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés alakulását. Elemezni kell az érintett és veszélyeztetett korosztályok, csoportok jellemzőit,
továbbá a legelterjedtebb drogok megjelenési formáit és alkalmazási specifikumait.
- A kábítószer-egyeztető fórum eredményesebb kihasználása, tevékenységükben való
hatékony közreműködés.
- Folytatjuk a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozó helyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó ipari egységek ellenőrzését az NBS cselekvési tervének 8.2.4. pontja alapján.
III. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése
Feladatok:
-Törekedni kell a családon belüli erőszak minél korábbi felismerésére, az időben történő beavatkozásra, a segítségnyújtás lehetőségének megteremtésére, az érintettek e
tárgyú felvilágosítására, és a társszervek felé történő jelzésadási kötelezettség teljesítésére.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények Robotzsaru rendszerben történő megfelelő rögzítésére.
- Szinten kell tartani a járási gyámhivatalokkal és a gyermekjóléti szolgálatokkal való
együttműködést, és az adatszolgáltatás folyamatosságát.
- Törekedni kell a védőnői szolgálattal való szorosabb együttműködésre, szinten tartására a korai családon belüli erőszak felismerése érdekében.
- Szükség szerint esetmegbeszélést kell a gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb
elvégzése érdekében.
- Figyelemmel kell kísérni azon szálláslehetőségek (anyaotthonok) létét, megszűnését,
ahol a bántalmazottak megfelelő elhelyezésben részesülhetnek, és amely által a védelmük biztosított.
IV. Áldozatvédelem
Feladatok:
- Folytatni kell a fokozottan veszélyeztetett csoportok (így a gyermek-, fiatal-, és
időskorúak) körében végzett felvilágosító munkát az áldozattá válás, vagy ismételt
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áldozattá válás elkerülése, megelőzése érdekében. Az eddig kialakított kapcsolatrendszerek nyújtotta lehetőséget kihasználva törekedni kell arra, hogy az aktuális veszélyeztetettségi körülmények még szélesebb körben ismertté váljanak.
- A rendőrség tudomására jutott mindazon bűncselekmények esetében, melyek kapcsán az áldozatsegítés, az érdekérvényesítés, illetőleg a kárenyhítés lehetősége felmerül, különös gondot kell fordítani az érintettekre vonatkozó, az egyéni körülményeinek megfelelő és színvonalas tájékoztatásra, valamint a szükséges dokumentumok (igazolás) gondos kiállítására.
- A színvonalas, és a sértettek érdekeit szolgáló áldozatvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges az áldozatvédelmi referensek folyamatos tájékoztatása a területet
érintő aktualitásokról, változásokról, képzésekről.
- Az áldozatvédelmi referense folyamatosan kísérje figyelemmel, és rendszerezze a
kaptányság illetékességi területén előforduló jellemző áldozati magatartásokat a bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket, melynek negyedéves alakulásáról jelentést terjeszt fel a Bűnmegelőzési Osztály vezetőjének.
- Az áldozattá vált személyek „azonnali” tájékoztatása érdekében a megyénkben bevezetett speciális szóróanyag használata, a járőrautókban az aktuális szóróanyagok
elhelyezése.
- Figyelemmel kell kísérni az újfajta, eddig nem tapasztalt vagy gyakorivá vált áldozati
magatartásokat és bűnelkövetési módszereket.
-Az áldozatvédelem területén továbbra is fontos feladat a szoros együttműködés
fenntartása a Békés Megyei Kormányhivatallal és a Járási hivatalok áldozatsegítő
szolgálatával.
V. Kiemelt kockázatú csoportok védelme - Időskorúak védelme
Feladatok:
Folytatni
kell
a
Békés
Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetőjének
0400021/5004/2013. ált. számú intézkedési tervének IV. pontjában megfogalmazott
feladatok végrehajtását.
- Az év folyamán figyelemmel kell kísérni az időskorú sértettek számának alakulását, a
sértetté válás okait, objektív és szubjektív tényezőit, az elkövetési magatartásokban
bekövetkező esetleges változásokat. Amennyiben a számadat emelkedő tendenciát
mutat, úgy kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett csoportra. A média bevonásával, illetve az érintettek egyéb tájékoztatásával szükséges lehet az aktívabb figyelemfelhívás az áldozattá válás elkerülésének érdekében.
- A továbbiakban is szükséges a folyamatos kapcsolattartás az időseket ellátó, segítő
társadalmi, egyházi és civil szervezetekkel.
- Ki kell terjeszteni a megelőző tevékenységet a fogyatékkal élőkre, ennek érdekében
hatékonyabb kapcsolatot kell kialakítani a különböző érdekvédelmi szervezetekkel.
VI. Megelőző vagyonvédelem
Feladatok:
- Szükséges az illetékességi területen működő vagyonvédelmi vállalkozásokkal, valamint a polgárőrszervezettel történő kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.
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- Tömegkommunikáció útján folyamatos tájékoztatást kell adni a vagyon elleni bűnözés jellemzőiről, formáiról, az egyes bűncselekmények elkövetését elősegítő okokról,
és azok megszüntetéséről, az új elkövetési, és áldozati magatartásokról.
- A megelőző vagyonvédelmi tevékenység során a rendőrkapitányág segítse elő,
hogy a gazdasági élet szereplői vagyonukat, illetve a rájuk bízott javakat hatékonyan
védelmezzék, és így a jogsértések kockázatát csökkentsék.
VII. Állami, civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködés
Feladatok:
- Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, civil szervezetekkel történő szoros
együttműködés fenntartása, a bűnmegelőzésre irányuló törekvéseink érvényesítése,
lakossági és intézményi tájékoztatás, a kommunikációs stratégia folytatása (ELBIR).
- Az önkormányzatokkal, és társzervekkel, a civil és társadalmi szervezetekkel történő
együttműködésben rejlő lehetőségek eredményesebb kiaknázása, a kialakított kapcsolatrendszer sikeres működtetése és továbbfejlesztése.
VIII. Kisebbséggel való együttműködés
Feladatok:
- A lehetőségek függvényében szélesíteni, fenntartani szükséges a kapitányság közigazgatási területén működő roma szervezetekkel kialakított kapcsolatokat, az
együttműködés során alkalmazva a párbeszédre törekvés, a konfliktuskezelés lehetséges speciális megoldásait.
- A roma fiatalok rendőri pályára történő orientációjának elősegítése érdekében hatékony propagandamunka kifejtése, valamint a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek
értesítése, tájékoztatása a meghatározott feltételekről.
IX. Médiatevékenység
Feladatok:
- Továbbra is ki kell használni a média nyújtotta lehetőségeket. Folyamatos felvilágosító munkát kell végezni annak érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék azt a
prevenciós eszköztárat, mellyel megvédhetik saját magukat és értékeiket. Rendszeresen fel kell hívni a figyelmet az aktuális, adott időszakhoz köthető bűnelkövetési formákra és a megelőzés lehetőségeire.
- Az eddig elért eredmények megtartásával a médiában továbbra is meg kell jeleníteni a kapitányság bűnmegelőzési eredményeit.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek
vesznek részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb):
2016. május 25. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol
2. helyezést ért el. Ezen a programon nagy létszámmal vettek részt a város sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2016. decemberében már 19. alkalommal rendezte
meg a nemzetközi gyermek labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
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A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány, a Színfolt Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba
Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 41. alkalommal megrendezésre került a
Besenyszegi Gyermeknap,
Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett,
jelentős feladatot kapott az állami intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre
ez a beszámoló mindezek miatt nem alkalmas.
Gyomaendrőd, 2017. május 25.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Óvodapedagógusok jubileumi jutalmának kifizetéséhez forrás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Kovács Péterné intézményvezető
kérésére a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda közalkalmazottainak
foglalkoztatási adatai ellenőrzésre, egyúttal aktualizálásra kerültek. Az ellenőrzés során kiderült, hogy több közalkalmazott korábbi munkaviszonya nem volt vagy helytelenül volt a rendszerben rögzítve, így azok beszámítása mind a besorolást, mind a
jubileumi jutalom számításának kezdő időpontját módosította.
Két fő közalkalmazott adatai hiányosan szerepeltek a számfejtő rendszerben. Korábbi
munkaviszonyaik rögzítése alapján mindketten jogosultak 2017. évben a 25
év közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalomra. Összegszerűen ez
1 512 556,-Ft-ot jelent. A jubileumi jutalmak kifizetése 2017. június 26-án, valamint
2017. szeptember 5-én esedékes.
Mivel az intézmény 2017. évi költségvetése a jubileumi jutalmak számítása nélkül került elfogadásra, ezért kéri a képviselő-testületet a szükséges többletforrás biztosítására. Az 1.512.556 Ft forrásaként a Pénzügyi Bizottság javasolja kijelölni a 2016. évi
szabad maradvány keretösszegét.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és javasolják a jubileumi
jutalom kifizetéséhez a forrás biztosítását.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda két óvodapedagógusa részére esedékes jubileumi jutalom kifizetéséhez az intézmény
számára biztosítja a szükséges 1.512.556 Ft összegű többlettámogatást. Az 1.512.556 Ft összeget a Képviselő-testület a 2016. évi szabad
maradvány keretösszeg terhére biztosítja. A többlettámogatás összege a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerüljön beépítésre az intézmény költségvetésébe.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Nyári napközi ellátás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az
életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei a napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az elmúlt évek tapasztalata szerint nagy szükség van a szülők körében ennek a napközbeni ellátásnak a biztosítására.
A Család- és Gyermekjóléti Központ az idei évben is felmérte, hogy hány fő és milyen
időszakra igényelné a nyári napközit. 30 fő jelezte, hogy részt vennének a nyári napközis táborban, amely június 19. és augusztus 25. között kerül megszervezésre 10 héten át, 730-tól 1630-ig. A gyermekek felügyeletét három fő közfoglalkoztatott bevonásával kívánja az intézmény ellátni. A tábor költségei a szülők és az önkormányzat között oszlanak meg. Az önkormányzatot terhelő költség kb. 120.000 Ft, melyet a köznevelési intézmény működtetésének dologi kiadási előirányzatának terhére javasolnak biztosítani.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma lesz.
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A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslat
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2017.
június 19. – 2017. augusztus 25. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiuma.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete 6. mellékletének 193. során lévő Köznevelési
intézmény működtetésének dologi kiadási előirányzatának terhére
biztosítja, maximum 120.000,-Ft - azaz egyszázhúszezer forint - öszszeg erejéig
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 8.sz módosítás partnerségi
egyeztetés szabályai
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A város fejlődése és területén tervezett fejlesztések- valamint a terv ellentmondásaiból következő jogos magánérdekek miatt a Településrendezési Eszközök 8. alkalommal kerülnek módosításra a képviselő-testület határozata alapján.
A Településrendezési Eszközök módosításának elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
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zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet előírásai szerint történik.
A módosítás egyeztetési eljárását megelőzően meg kell határozni az egyeztetésbe
bevont partnerek körét, és rendezni kell a partnerségi egyeztetés szabályait, arról is
dönteni kell. A partnerségi egyeztetés szabályait az előterjesztés tartalmazza.
Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/25017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozatában szereplő módosításaival
kapcsolatban elfogadja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete alapján előírt partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint:
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
a)
a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes
nagykorú természetes személyek, akik Gyomaendrőd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és
ezt lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával igazolják,
b)
a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás
módosításával érintett cselekvőképes nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Gyomaendrőd város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. Az érintettség
jelen esetben a terület felhasználás-, vagy építési szabály módosítás
tárgyát képező földrészletek közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának
módja, dokumentálása és eszközei:
a)
A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
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A tájékoztatást az előzetes tájékoztatáskor és az elkészült tervezettel
kapcsolatban is meg kell tenni.
A partnerek a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban,
az Önkormányzat honlapján és szükség esetén lakossági fórumon
(ami előtt a honlapon, helyi lapban és hirdetőtáblán kihelyezésre kerül legalább 8 nappal) kapnak tájékoztatást a meglévő településrendezési eszköz módosításáról. A véleményezési szakaszban azok a
partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik. A lakossági fórumon szóban, illetve a fórumtól számított 8 napon belül papír vagy elektronikus formában lehet megtenni az észrevételeket, javaslatokat. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a polgármesternek.
b)
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának
módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a Képviselő Testületi ülésén ismerteti, ahol döntés születik
a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A döntéseket,
valamint azok indokolását a terv ügyiratához kell csatolni, valamint el
kell küldeni a tervezőnek.
c)
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján
és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
/ Poharelec László képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. /
9. Napirendi pont
Alapítványok támogatása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány, a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, valamint az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Képviselő-testület
hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele.
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A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány a schönecki Junger Chor
Intonation-nal együtt már több éves hagyományként megrendezett koncertre történő utazás költségeihez kéri a támogatás biztosítását.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a lengyel testvériskola küldöttségének
2017. június 25-28 közötti vendégül látására kér támogatást.
Az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pedig a XXI. Nemzetközi Bogártalálkozó megszervezésével kapcsolatos fellépők díjainak költségeire kéri a támogatás megállapítását.
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére 400.000,-Ft támogatás
megállapítását javasolta, a 2017. évi költségvetésben a testvérvárosi, a város által lebonyolított sport és egyéb rendezvényekre elkülönített előirányzat terhére.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány, valamint az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány részére 50-50.000,-Ft támogatás megállapítását javasolta a polgármesteri alap terhére.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére javasolt támogatásról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány részére 400.000,-Ft, azaz négyszázezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 499. sorában megtervezett testvérvárosi, a város által lebonyolított sport és
egyéb rendezvényekre elkülönített előirányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, melyben a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 50.000,-Ft, támogatást állapítanának meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 50.000,-Ft,
azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg.. A támogatás forrása a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 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
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Értékek
Megmentése a Jövőnek Alapítvány részére 50.000,-Ft azaz ötvenezer
Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 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
11. Napirendi pont
Javaslat a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés
módosítására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2016-ban a képviselő-testület
Dinya Józsefet bízta meg a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 250.000,- Ft összegben határozta meg.
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2017-ben a minimálbér emelkedése a Kft. valamennyi dolgozóját érintette, de az ügyvezető megbízási díja nem változott.
A Képviselő-testület 2017-ben megemelte a Zöldpark Nonprofit Kft. feladatait, ami
többlet feladatot eredményezett az ügyvezető számára is, ezért indokolttá válik a
megbízási díjának 250.000 Ft-ról 300.000 Ft-ra történő megemelése.
A véleményező bizottságok támogatták a javaslatot, javasolják a képviselőtestületnek a megbízási szerződés ennek megfelelően történő módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítói jogait gyakorló testület Dinya József ügyvezetővel kötött megbízási szerződést 2017. június 1. napjától a következők szerint módosítja:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
amely létrejött egyrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító, mint munkáltatói jogot
gyakorló képviseletében Toldi Balázs polgármester) mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó),
másrészről Dinya József (született: Dinya József, születési hely, idő:
xxx anyja neve: xxx, lakcím: 5500 Gyomaendrőd, xxx), mint megbízott
(a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 191/2016. (III.31.) Gye. Kt. határozatával a Megbízottat - 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó határozott időre - megválasztotta a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének. Felek az ügyvezetői feladatok ellátására megbízási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Megbízási szerződés), mely szerződést az alábbiak szerint
módosítják:
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1. A Megbízási szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4./
Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a megbízási feladatok
ellátásáért bruttó 300.000,- Ft/hó (azaz háromszázezer Forint) összegű
megbízási díjat köteles fizetni a Megbízott részére havonta utólag, a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A Megbízott kijelenti, hogy a 2009.
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően más
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban.”
2. Felek a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban tartják.
3. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk -nak a megbízási jogviszonyra
vonatkozó szabályai irányadóak.
Felek a jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Gyomaendrőd, 2017. május ….
Megbízó
Zöldpark
Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.
képviseli: Toldi Balázs polgármester

Megbízott
Dinya József ügyvezető

Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával hagyta
jóvá.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról
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 önkormányzat és a GYÜSZTE
között létrejött hatályos együttműködési megállapodás alapján a GYÜSZTÉ-nek évente 2 alkalommal beszámolót kell készíteni az idényfelkészülésről, idényelemzésről,
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melyet a Pénzügyi Bizottság elé kell terjesztenie. A GYÜSZTE elkészítette beszámolóját, mely az idényfelkészülésről illetve az elmúlt évről is szól. Olvashatjuk, hogy osztálykirándulás ajánló tanulmányutat szerveztek, mely nagyon sikeres volt. Sokan jöttek már ennek hatására Gyomaendrődre. Az egyesület egész évben facebook kampányt folytatott a gyomaendre.hu oldalon. Fenntartották a Tourinform Irodát, turisztikai kiállításokon, vásárokon népszerűsítették Gyomaendrődöt, emellett a horgászatot
és a horgászturizmust. Az egyesület pályázatot nyújtott be a GINOP 1.3.4 TDM szervezetek fejlesztése pályázatra, azonban a felhívás visszavonásra került.
Elkészítették a 2016 évi idegenforgalmi statisztikát, melyből kiderül, hogy a szálláshelyek kevesebb vendéget fogadtak. Az éves statisztika alapján 2016-ban az előző évhez képest több mint 4000-rel csökkent a vendégéjszakák száma. Érdekes, hogy míg
az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma több mint 4500-al csökkent,
addig a mentes mintegy 400-al nőtt.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható, melyet a Pénzügyi Bizottság és
a Városfenntartó Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol a képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai Egyesület 2016.
évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről
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,
hogy ismertesse az előterjesztést.

818. oldal

Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének beszámolója az előterjesztés mellékletében olvasható. A beszámolót mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megköszönte az egyesület munkáját, aminek
köszönhetően látványosan nőttek a halfogási eredmények. Emiatt az ideérkező horgászok is sokkal jobban érzik magukat, a körülmények is sokat változtak, a halőrök is
hatékonyabban dolgoznak.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megerősítette a fentieket. Mindez örömmel tölti el, továbbá büszke arra, hogy az elmúlt héten megrendezett III. Körös Vidéki
Suli kupa horgászversenyen a Kis Bálint Általános Iskola diákjai I. helyezést értek el.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen felmerült, hogy a Tourinform Iroda összefoghatná a területi jegyek értékesítését. Jó lenne, ha ez még az idén
megvalósulna.
Toldi Balázs polgármester elmondta, örül annak, hogy ilyen pozitív visszajelzések
vannak, annál is inkább, mert a 2014 év vége nem volt éppen viharoktól mentes a
holtágakkal kapcsolatban. A képviselő-testület ugyanis nem kapkodta el a holtágak
hasznosítását, hanem kivárt egy évet és a korábbi üzemeltetővel hosszabbította meg
a szerződést. Ez az egy év lehetőséget adott arra, hogy szakmailag felkészüljenek a
holtágak hasznosítására és találjanak olyan szakmailag is felkészült és gazdaságilag is
érdekelt felet, aki ezt a feladatot a lehető legjobban tudja megoldani.
A visszajelzések pozitív megerősítései a képviselő-testület ezen döntésének. Reméli,
hogy ez hosszú távon így fog maradni és a holtágak adottságait egyre inkább ki tudják majd használni.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2016. évi holtág
kezelési tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
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14. Napirendi pont
Beszámoló a 2016.évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2016. március 31-én a Pénzügyi
Bizottság, mint a Körös-völgyi Konzorcium megbízott gesztor önkormányzat döntéshozó bizottsága a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének
a Szemp-Air-RSZ-COOP Konzorcium ajánlattevőt hirdette ki.
A konzorcium az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is szakértőt alkalmazott, akinek
feladata volt meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a kezelések hatékonyságának mértékét.
Az előterjesztésben olvasható, hogy a szúnyoggyérítések időpontjai hogyan alakultak,
illetve tartalmazza a 2017. évi szúnyoggyérítési feladatokat is. 2017-ben szintén a
SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium ajánlattevőt találták alkalmasnak, aki május 2-án
el is végezte az első légi biológiai szúnyoglárva irtást, illetve 11 ha-on a földi biológiai
kezelést.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Delegálás a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum szerveibe
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, hogy ismertesse az előterjesztést.
820. oldal

Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a TOP-5.1.2-15-BS1-201600004 azonosító számú projekt keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzata konzorciumi tagként együttműködési megállapodást kötött a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum működtetése érdekében. A Foglalkoztatási Paktum biztosítja az
egyes tagjai számára a döntési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában történő
részvételt. A Foglalkoztatási Paktum keretében két szervezetet kell létrehozni. Az
egyik az Irányító Csoport a másik pedig a Foglalkoztatási Fórum.
Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselője, Békés Megyei Kormányhivatal képviselője, KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője és a Békés Megyei Önkormányzat képviselője.
Az Irányító Csoportban a tagok csak személyesen vehetnek részt, ezért minden tag
saját szervezetéből köteles tagot delegálni.
Az Irányító Csoport a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Paktum feladatai közé tartozik, hogy elfogadja a Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet, valamint annak időszaki felülvizsgálatáról gondoskodik, információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását, feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait, kidolgozza a
foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját, stb.
Az Irányító Csoport évente legalább két alkalommal ülést tart, melyet az elnök hív
össze.
A Foglalkoztatási Fórum célja, a megfelelő szintű társadalmi részvétel, a demokratikus
működés és a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében a Foglalkoztatási Paktum tagjai létrehozzák és működtetik a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórumot,
amely a tagok együttműködési céljainak megvalósítása érdekében működik. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a két szervezetbe Toldi Balázs polgármestert delegálják az önkormányzat részéről.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportjába, valamint a Gyomaendrődi Járási Foglalkoztatási Fórumba Toldi Balázs
polgármestert delegálja. A delegálás visszavonásig érvényes.
Határidő: azonnal
821. oldal

16. Napirendi pont
Wodianer Albert tér felújítására kiírt ötletpályázat bírálata
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 márciusi
ülésén született döntés alapján meghirdetésre került a Wodianer Albert tér felújítására kiírt nyílt ötletpályázat. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján került
meghirdetésre és megküldésre került a Magyar Építész Kamarának.
A pályázati felhívásban megadott 2017. május 10-i határidőre csupán 1 db pályázat
érkezett be, melynek készítője a korábbi pályázati kiírásban is résztvevő Zilahi Péter
DLA okleveles építész tervező. A most benyújtott pályázata műszaki tartalma megegyezik a korábbival. A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli tervének elkészítését
bruttó 1.080.000 Ft-ért vállalja a tervező, 60 napos tervezési határidővel. A tervezett
műszaki tartalom nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet. A tér tervezett kialakítási költsége bruttó 9,3 millió forint. A pályamunkát a csatolt melléklet tartalmazza.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a képviselőtestületnek, hogy a Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező Wodianer Albert tér
felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren” megnevezésű ötletpályázatát nyilvánítsa érvényesnek és első helyezettnek, továbbá javasolják, hogy a
pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.
Az Ügyrendi Bizottság döntött arról is, hogy a továbbiakban nem kíván a tér felújításával foglalkozni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök módosító javaslattal élt a 2. döntési javaslathoz. Szeretné, ha megvalósulna ennek a térnek a felújítása, melyre a költségvetésbe
egyébként is elkülönítették a forrást. Ha itt kialakulna egy olyan tér, ami a megyében
is egyedi lehetne - a fényfestéssel, kialakításával - ahol a fiatalok össze tudnának
gyűlni és egy okos pad elhelyezésével a használhatóságát még tovább tudnák növelni.
Javasolta, hogy valósuljon meg a tér felújítása. A pályamunka megfelel a kiírásnak,
fiatalos, látható belőle, hogy a mai modern világ a múlttal összhangba tud lenni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy elsőként a pályázat érvényességéről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zilahi
Péter DLA okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.)
Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására benyújtott
„Feketén-fehéren” megnevezésű ötletpályázatát érvényesnek és első
helyezettnek nyilvánítja.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslattal kapcsolatban Nagyné Perjési Anikó
bizottsági elnök módosító javaslatát tette fel szavazásra, amely szerint „Gyomaendrőd Wodianer Albert terének Gyoma 300 éves évfordulójának emléket állító szimbolikus, tematikus térplasztikával ellátott köztérré alakítására” tárgyú pályázatot eredményesnek nyilvánítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 3 nem szavazattal alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd Wodianer Albert terének Gyoma 300 éves évfordulójának
emléket állító szimbolikus, tematikus térplasztikával ellátott köztérré
alakítására” tárgyú pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
A „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat visszafizetési kötelezettsége
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 Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásával két közös nagyprojektet bonyolított le Önkormányzatunk, mindkettő a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányult.

823. oldal

A megvalósulás során volt négy olyan autó, amelyeket az első helyszíni ellenőrzés
idejére csak papíron tudott a társulás bemutatni, a szállításuk úton volt, a forgalmi
engedélyek még nem voltak a társulás birtokában. Ezért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a fennálló követelése visszafizetésre 161.214.074 Ft, melyet a tagönkormányzatoknak kell visszafizetni. Önkormányzatunkra eső összeg 40.156.126 Ft.,
melyből 34.388.000 Ft-ot az Áfa-megelőlegezés visszatérítéséből származó bevételből, 5.768.126 Ft-ot pedig a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2016.
évi osztalékból tudnának biztosítani.
A döntési javaslatok között szerepel az is, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnál a
felelősségi viszonyok megállapítását.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak a pályázati támogatás visszafizetéséről szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú pályázatról, valamint a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztatót.
Egyben dönt arról, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát érintő beruházással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének 8 egyenlő részletben eleget tesz, összesen 40.156.126 forint értékben. Forrásként a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú pályázat
Áfa-megelőlegezés visszatérítéséből származó bevétel 34.388.000 Ft
összegét, valamint a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett
2016. évi osztalékból 5.768.126 Ft összeget jelöli meg. A képviselőtestület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötendő pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodások aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a polgármesteri felhatalmazásról szóló döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy kezdeményezze a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásnál a felelősségi viszonyok megállapítását.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a pénz visszafizetési megállapodásról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0005 sz. pályázatban el nem számolható tételek visszafizetéséről szóló megállapodást az alábbiak szerint elfogadja, továbbá felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázatban
el nem számolható tételek visszafizetéséről

mely létrejött egyrészről
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János címzetes főjegyző
(a továbbiakban: Társulás)másrészről
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Uhrin Anna jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Dr. Szebegyinszki Attila jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János címzetesfőjegyző
(a továbbiakban együtt: önkormányzatok)
továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” elnevezésű projekt kapcsán a Társulásnak a 2. pontban részletezett gépjárművek, mint el nem számolható tételek vonatkozásában 158.600.892 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság részletfizetési megállapodást
kötött 2017. április 26. napján.
2.

A pályázati támogatásból beszerzett, nem elszámolható eszközök adatai:
Szarvas
nettó
Eszköz megneve- Menn MegjegyÁr/db
Összesen
beszerzési
zése
y.
zés
( bruttó )
bruttó
ár
áfa
DAF hulladékgyűjtő
Frsz:
11 585 54 495
jármű (alváz)
1 NRX-468
42 910 000
54 495 700
700
700
felépítménnyel
Frsz jármű:
DAF konténerszállíNPT-511
11 755 55 295
tó jármű pótkocsi1 Frsz pótko- 43 540 000
55 295 800
800
800
val
csi:
WBA-137
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Gyomaendrőd
nettó
Eszköz megneve- Menn MegjegyÁr/db
Összesen
beszerzési
zése
y.
zés
( bruttó )
bruttó
ár
áfa
DAF hulladékgyűjtő
Frsz:
11 585 54 495
jármű (alváz)
1 NRX-469 42 910 000
54 495 700
700
700
felépítménnyel
Kondoros
nettó
Eszköz megneve- Menn MegjegyÁr/db
Összesen
beszerzési
zése
y.
zés
( bruttó )
bruttó
ár
áfa
Frsz:
DAF hulladékgyűjtő
11 585 54 495
jármű (alváz)
1 NRX-470 42 910 000
54 495 700
700
700
felépítménnyel
3.
Az I.2. pontban megjelölt eszközök tulajdonosa a Társulás. Amennyiben a tulajdonjog átruházásra kerül, a gépjármű azon önkormányzat könyveibe kerül, aki a
visszafizetési kötelezettséget teljesítette.
II. A megállapodás tárgya
1.
A Felek akként rendelkeznek, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú
pályázatban el nem számolható tételek visszafizetési kötelezettsége azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen használatban van.
2.
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatások szerinti összeget a Társulás 10402142-4955564850521041 számlájára megfizetik.
3.
A részletfizetés módját és határidejét az esedékes követelés visszafizetési határidejéhez igazított pénzeszköz megállapodás rendezi.
III. Egyéb rendelkezések
1.
Jelen megállapodás a Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság között kötött részletfizetési megállapodás szerinti visszafizetés rendezését célozza.
2.
Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
3.
A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni.
4.
A tájékoztatás elmulasztásából valamint a részletfizetés határidőn túli teljesítéséből eredő kárért a mulasztó fél a felelős.
5.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat a megállapodás aláírásának napjától alkalmazzák.
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6.
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Szarvas, 2017. ……………………. hó ………… nap
.........................................................................
.........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.........................................................................
Szarvas Város Önkormányzata

.........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a társulási megállapodás módosításáról szóló 4.
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 2017. 05. 03.-ai módosítását az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2017. május 3.
1. §
A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének kiegészítése „Átruházott hatáskörök jegyzéke” 2017. május 16. nappal hatályon kívül helyezve.
2. §
A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete „A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének
eljárásrendje” az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem számolható tételek
visszafizetési kötelezettsége azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen használatban van.
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Település
Szarvas

Gyomaendrőd

Kondoros

Tételek
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő
járműre
1 db DAF konténerszállító gépjármű
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő
járműre
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő
járműre
Ügyleti és késedelmi kamat

Visszafizetési kötelezettség

80 901 821 Ft

40 156 126 Ft

40 156 127 Ft

Összesen:
161 214 074 Ft
A megfizetés módját a Társulás és az érintett önkormányzatok külön megállapodásban szabályozzák.
Szarvas, 2017. május 3.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Szarvas, 2017. május 3.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város címzetes főjegyzője

Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a költségvetéséről szóló törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy önkormányzatunk 2017. évben is benyújtsa a helyi közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez a támogatási igényét. A támogatás összege a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhető azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását. Benyújtási határidő 2017. június 12.
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A Magyar Államkincstár előzetes iránymutatása szerint a benyújtandó pályázatban
csak a 2017 évre vonatkozó adatokat kell szerepeltetni, ellentétben a tavalyi évi kiírással. Mivel az előterjesztés lezárását követően szereztünk tudomást arról, hogy mégis
kellenek az elmúlt évi adatok, ezért szükséges azokat a döntési javaslatban is szerepeltetni. Ennek megfelelően kérte, hogy a döntési javaslat 2. pontját azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, valamint
fejlesztéséhez 2017. május 25-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 7
850 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként szavazzanak a pályázat benyújtásáról szóló 1. döntési javaslatról az általa javasolt kiegészítéssel.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása pályázati kiírására. Az önkormányzat kinyilatkozza:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017. január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2. a helyi közlekedés 2016. évi működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2016.
december 31-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 18 840
000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el. A helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez,
valamint fejlesztéséhez 2017. május 25-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 7 850 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza
nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. a közszolgáltatási szerződést
o 105/2008(III.27.) Gye. Kt. határozatában elfogadott, pályázati eljárás útján nyertes Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg
2008. április 14-én, mely hatályos 2016. április 30-ig.
o 77/2016(II.25.) Gye. Kt. határozatában kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződést a Mobilbusz Közlekedési Kft.-vel 2016. május 1 – 2017.
április 30. közötti időtartamra. A szerződés közvetlen odaítélés alapján
biztosítja a helyi közösségi közlekedés fenntartását.
o 2016/S 044-072062 számon megjelent hirdetménnyel induló nyílt eljárás nyertese fogja a 2017. év további szakaszára megkötni, és ellátni a
helyi közösségi közlekedés közszolgáltatást.
Határidő: 2017. június 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben elfogadják a Mobilbusz Kft. 2016. évi beszámolóját.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mobilbusz Közlekedési Kft. Gyomaendrőd város helyi közösségi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2017. június 12.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
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, Uhrin László gyomaendrődi lakos
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant. A 2005. évi
árvízvédekezés során a töltésen átszivárgott a víz, ezáltal a telken lévő épület és
egyéb építmény károsodott, így azokat le kellett bontani. Az ingatlan vismajor kárrendezés során 2006. évben került az önkormányzat tulajdonába.
Az ingatlan becsült forgalmi értékét a szakvélemény nettó 105.000,- Ft összegben
határozta meg. A hatályos vagyonrendelet alapján az ingatlan értékesítésére versenyeztetési eljárás keretében kerülhet sor. Az árverési kiírás a döntési javaslatban olvasható.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050
m2 területű ingatlant értékesítésre nyílt árverést hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlan értékesítésre
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános árverést hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd,
Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen 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 az ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt az árverésen. 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 az árverésen kell igazolni.
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Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit: 150.000,- Ft. Licitlépcső: 1.000 Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
9861 hrsz.
Megnevezése: kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület. Területe:
1050 m2.
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi védtöltéshez közel, tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A telken lévő épület és egyéb építmény
lebontásra került.
3. A szabályozási terv előírásai.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
alapján „Lf” falusias lakóterület előírásai vannak érvényben.
4. Az árverés
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.3 Ideje: 2017. június 19. 10 óra.
Árverési biztosíték
5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 15.000,- Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2017. június 19.-én 9 óráig - el kell indítani az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
6. Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg viszszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló
döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a
vételárba.
Szerződéskötés feltételei
7. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
8. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9. A szerződéskötés egyéb feltételei:
9.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy fel-
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mondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
9.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön
értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 9.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem
telt el.
Egyéb információk
10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján
(www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet a
város honlapján megtalálható.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 és 14 óra között.
Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan 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 az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület áprilisi 26.-i
ülésén nyílt pályázatot hirdetett a Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett
csatorna megnevezésű, 1273 m2 területű ingatlan értékesítésre.
Az ajánlatok benyújtásának határideje május 17. volt, mely határidőre Varga Lajos
nyújtotta be ajánlatát. A pályázat a pályázati feltételeknek megfelelt. Az ingatlan vételárára nettó 105.000 Ft ajánlatot tett.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a pályázóval kösse meg az
adásvételi szerződést.
A Városfenntartó Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mivel a pályázat benyújtásának határidejét megelőzően ülésezett.
834. oldal

Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna megnevezésű,
1273 m2 területű ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati
felhívásra Varga Lajos beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varga Lajosnak a Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett
csatorna, 1273 m2 területű megnevezésű ingatlanra tett ajánlatát az
alábbi feltételek mellett:
1. Vételár: nettó 105.000,- Ft,
2. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg történik,
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő
8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint
a földhivatali eljárás díjának megfizetése a vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan telekrészének értékesítése
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.

835. oldal

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a márciusi 30.i ülésén döntött arról, hogy a Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945
m2 nagyságú területrész értékesítésre nyílt pályázatot hirdet. A nettó fajlagos induló
ár 2000 Ft/m2 volt. A meghirdetett ingatlanra 190.000 Ft pályázati biztosítékot kellett
utalni. Határidőre a Rautóth Centrum Kft., nyújtotta be ajánlatát, aki nyilatkozott a
pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára nettó 2000,- Ft/m2 összegű
ajánlatot tett. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.
A véleményező bizottságok elfogadásra javasolják a döntési javaslatot.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2017. (V. 25.) 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 mintegy 945 m2 nagyságú területrész értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi u. 51.) beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi u. 51.) Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2nagyságú területre tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1. Vételár: nettó 2000,- Ft/m2.
2. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre
emelkedéséről történő értesítést követően 15 napon belül szerződést
köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg történik.
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő
8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint
a földhivatali eljárás díjainak megfizetése a vevőt terhelik.

836. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Zártkerti ingatlan művelés alól való kivonása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, zártkert 14879/8 hrsz.-ú, legelő megnevezésű, 3125 m2 területű, 1,63 AK
értékű ingatlan megvásárlására van érdeklődés. Az érdeklődésre tekintettel javasolt
az ingatlan értékesítése. Az ingatlan lényegesen magasabb áron történő értékesítése
érdekében javasoljuk a zártkerti művelés alóli kivonást. A maga részéről hiányolta,
hogy az előterjesztésben nem szerepel az ingatlanra vonatkozó értékbecslés. Nem
szerepel, hogy ki, milyen célra és milyen összegért venné meg. Ez a terület jelenleg
termőföld, annak használójának jár a földalapú támogatás a kulturállapotban tartásához évi kétszeri kaszálás szükséges. A döntés meghozatalánál számára sokat segített
volna, ha van értékbecslés, mert ha olyan értéket lát, amiért érdemes eladni akkor
nyugodtabb szívvel tudna igen gombot nyomni. Ha most döntenek a kivonásról, utána már az nem termőföld, földalapú támogatás nem jár érte.
A Városfenntartó Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal a döntési javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatásul elmondta, földalapú támogatást nem igényelnek a terület után. Jelenleg a termőföld értékénél jóval magasabb értékkel fog bírni,
ha kivonják a művelés alól, tekintettel arra, hogy gazdasági övezetről van szó, kb. 1012 szerese lehet majd a vételára ennek a területnek. Ha a következő körön esetlegesen értékesítésre kijelölik a területet, abban az esetben értékbecslést is fognak csatolni az értékesítési szándékhoz. Pontosan fogja látni a képviselő-testület, hogy mennyiért lehet eladni az ingatlant. Bizonyára jóval magasabb összegért, mint termőföldként
ér.
Várhatóan lesz rá érdeklődés.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.

837. oldal

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 89/A §-a alapján a Gyomaendrőd, zártkert, 14879/8 hrsz.-ú, legelő megnevezésű, 1,63
aranykorona értékű ingatlant zárkerti művelés alól kivonatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Szántó művelési ágú termőföld felajánlás
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, Horváth Csaba budapesti lakos
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére édesanyja Horváth Lászlóné tulajdonos
képviseletében ajánlatot tett a Gyomaendrődi 02621/3 hrsz.-ú szántó és kivett
anyaggödör megnevezésű, 26,734 ha területű, 564,01 AK értékékű termőföld ½ tulajdoni hányadának értékesítésére. A vételár ajánlata 18.894.670 Ft.
Az előterjesztésben olvashatjuk, hogy a felajánlott termőföld megszerzésének mik a
korlátai. Az önkormányzat költségvetésében erre nincs fedezet, ezért a véleményező
bizottságok nem javasolják a felajánlott termőföld megvásárlását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési
javaslatot, amelyben elutasítják a felajánlást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
838. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca
38. szám alatti lakos felajánlását, azonban nem kívánja megvásárolni
a Gyomaendrőd, külterület 02621/3 hrsz.-ú, szántó és kivett anyaggödör megnevezésű, 26 ha 8500 m2 területű, 564,01 AK értékű termőföld Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38. szám
alatti lakos ½ tulajdoni hányadát.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24. Napirendi pont
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítással kapcsolatos kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az egyesület a Kecsegés-zug környezetében
közvilágítási hálózat kiépítését tervezi, melyhez kéri az Önkormányzatunk támogatását.
A beruházás során a területen összesen 40 db 36 W-os lámpatest kerülne felhelyezésre a meglévő közcélú, Démász tulajdonban lévő hálózatra. Az egyesület a teljes kivitelezési költséget magára vállalja, azonban az üzemeltetést és annak költségeinek viselését már nem tudja felvállalni.
Önkormányzatunk a város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére 65 millió forint
állami normatívát kap, melyből a tényleges felhasználás megközelítőleg 32 millió forint/év. Az egyesület által kiépítendő hálózat üzemeltetésével járó költség az állami
normatíva terhére finanszírozható, mely bruttó 218.842 Ft/év.
Az egyesület kezdeményezése az Önkormányzat érdekeit szolgálja, mivel egy olyan
szolgáltatás bővítést jelent, mely indokolt egy üdülő terület esetében. Mindezek figyelembevételével a véleményező bizottságok javasolják a kezdeményezés támogatását és a fenntartási költségek felvállalását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a kérelem támogatásáról a döntési javaslat szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

839. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítási hálózat
bővítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja. A Képviselő-testület vállalja, hogy az egyesület által kiépítendő közvilágítást az üzembe helyezést követően üzemelteti.
Határidő: azonnal
25. Napirendi pont
Vatai Gyula szennyvízcsatlakozási pályázata
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,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Vatai Gyula pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő Rácz Lajos utca 22. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 382.900 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 482.900 Ft, mely alapján a maximálisan adható
támogatás összege 100.000 Ft
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a
benyújtott pályázatok folyamatos elbírálás alá esnek. Mindezek alapján a bizottság
javasolja, hogy Vatai Gyula pályázatát nyilvánítsák érvényesnek és részesítsék 100
ezer Ft összegű támogatásban.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a pályázat pozitív elbírálásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Vatai Gyula tulajdonát képző Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. számú ingatlan csatlakozási pontjának
kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja és 100.000
Ft összegű támogatásban részesíti.

840. oldal

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Gyomaendrődi Járási Hivatal felújítási munkáihoz
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezte a Gyomaendrődi Járási Hivatal által használt Szabadság tér 1. szám alatt lévő ingatlan területén lévő hátsó épület, „Kormányablak Osztály” épületrész felett lévő tetőszerkezet héjazat cseréjét.
A cserét az elhasználódott, töredezett cserepek állapota indokolja. A Kormányhivatal
a tetőfedés cseréjéhez árajánlatot kért be, melynek összege bruttó 7.430.389,- Ft.
A Kormányhivatal Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulást kéri a tetőfedés cseréjének elvégzéséhez. Továbbá kezdeményezik a költségek Önkormányzat és a Kormányhivatal közötti megosztását.
A tetőcsere munkálatokkal kapcsolatban egyeztetés történt a Békés Megyei Kormányhivatallal. Ennek eredményeképpen javaslatként fogalmazódott meg, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a költségek 20 %-át (1.486.078,-Ft) viselje. A
költségek viselése az Önkormányzat részéről fejlesztési célú pénzeszköz átadás formájában történhet, a 2016. évi szabad maradvány terhére.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatti Kormányablak
Osztályt magába foglaló épületrész tetőhéjazat cseréje felújítási munkákat elvégeztesse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tetőhéjazat cseréje munkálataihoz bruttó 1.486.078,-Ft összeggel járul hozzá.

841. oldal

A tetőhéjazat csere munkálataihoz való hozzájárulás forrása: a 2016.
évi szabad maradvány fejlesztési célú pénzeszköz átadása formájában.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, a szükséges jognyilatkozatot
megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27. Napirendi pont
Gyomaendrőd, 1090 hrsz. alatti ingatlan bérleti pályázatának eredménye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület áprilisi ülésén hozott döntés alapján kiírásra került a 1090 hrsz-ú, 3,9171 ha nagyságú ingatlanból 250 m2
nagyságú terület hosszú távú bérletére vonatkozó pályázat. A pályázat benyújtási
határidejéig (2017. május 19. 16:00 óra) 1 db pályázat érkezett be, melynek feladója a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. A benyújtott pályázatot a csatolt melléklet tartalmazza. A Kft. által ajánlott bérleti díj: nettó 800.000,- Ft/év. A tervezett tevékenység
távközlési adótorony létesítése és üzemeltetése.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására, mely a
pályázat eredményét tartalmazza.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
284/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú kivett vízmű terület
megnevezésű ingatlanból 250 m2 nagyságú területrész hosszú távú
bérletre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft., (1134 Budapest, Váci út 35.) beérkezett ajánlatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., (1134 Budapest, Váci út 35.)
Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú kivett vízmű terület megnevezésű ingatlanból 250 m2 nagyságú terület bérletére tett
ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
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1.
Bérleti díj: nettó 800.000,- Ft/év,
2.
Az ingatlanon tervezet tevékenység: távközlési adótorony létesítés és üzemeltetés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérleti szerződés megkötésére
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft., (1134 Budapest, Váci út 35.) által a
Gyomaendrőd, Vízműsor utcában lévő 1090 hrsz.-ú ingatlanra tervezett „BE15155_ Gyomaendrőd Nyugat” kódszámú mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez hozzájárul a 1090 hrsz.-ú
ingatlan bérleti szerződése megkötését követően.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
Időszaki lap alapítása
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 Gyomaendrődi Hírmondó
kiadásának bizonytalan jogi helyzete miatt az áprilisi ülésén foglalkozott első fordulóban egy új időszaki lap alapításának tervével. A hozott döntés értelmében amennyiben a jelenlegi Gyomaendrődi Hírmondó, alapító hiányában, jogerősen törlésre kerül
az NMHH nyilvántartásából, akkor a határozat közlését követő képviselő-testületi
ülésre kerüljön előterjesztésre egy új időszaki lap alapításáról szóló előterjesztés és
döntési javaslat. Az előterjesztés és döntési javaslatok tartalmazzák és fogalmazzák
meg az időszaki lap alapítói szándékát, a kiadói és szerkesztőségi feladatok ellátásának lehetséges formáit, azok alternatíváit, a kiadás esetleges többletköltségeinek forrását, továbbá az egyéb szervezési intézkedéseket. A döntésnek megfelelően a hivatal
elvégezte a kiadás lehetséges formáinak számbavételét és a várható költségek kalkulációját. A lehetséges három alternatíva az előterjesztésben olvasható. Az első javaslat
szerint a jelenlegi kiadási gyakorlatot folytatnák, a kiadói és szerkesztőségi feladatokat a Határ Győző Városi Könyvtár kapná feladatul. Ennek kalkulált éves költsége
bruttó ~4,9 millió Ft. A második elképzelés, hogy a helyi időszaki lapot az önkormányzati hivatal adja ki. A kiadói és felelős szerkesztői feladatok ellátása a hivatal alkalmazásában álló köztisztviselő munkaköre lenne. Ebben az esetben a kiadás éves
költsége bruttó ~8 millió Ft-ra kalkulálható. A harmadik elképzelés szerint pedig kiadói és szerkesztői feladatokat egy médiavállalkozással kötött kiadói szerződéssel
látnák el. A vállalkozó közreműködésével végzett kiadás várható éves költsége bruttó
12,5 millió forintra tehető. A kalkulált költségek részletezése az előterjesztésben szerepel.
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Ezek alapján a leg költséghatékonyabb megoldásként a jelenlegi kiadási gyakorlat
folytatása mutatkozik, hogy a kiadói és szerkesztőségi feladatokat a Határ Győző Városi Könyvtár látja el.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket, hogy elsőként döntsenek az
időszaki lap alapításáról szóló döntési javaslatról, amely szerint a kiadói és szerkesztőségi feladatok ellátásával a Határ Győző Városi Könyvtárat bízzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg megjelenő időszaki lap arculatával megegyező, új sajtóterméknek
minősülő időszaki lapot alapít. Az időszaki lap
a) célja: Gyomaendrőd lakóinak tisztességes, a helyi politikai életet kiegyensúlyozottan bemutató, a közösséget érintő önkormányzati tervek, döntések indokairól, szükségességéről, hátteréről, várható hatásairól tartalmilag változatos és közérthető, igényes esztétikai-nyelvi
megfogalmazásban történő tájékoztatása. A lap olvasói kapjanak hírt
a helyi közélet, gazdaság, a művelődés, az oktatás, sport eseményeiről, tájékozódhassanak az itt élő felekezetek, illetve itt működő gazdálkodó és társadalmi szervezetek helyzetéről, eredményeiről, a kulturális, szabadidős tervezett programokról, eseményekről, informálódjanak a közérdekű közleményekből.
b) címe: Gyomaendrődi Hírmondó
c) kiadó: Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.
d) kiadásért és szerkesztésért felelős személy: Dinyáné Bánfi Ibolya
e) formátum: színes, A/4
f) terjedelem: 20 oldal
g) példányszám: 6000
h) megjelenés gyakorisága: évente 10 alkalommal
i) első megjelenés (próba szám): 2017. augusztus
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Toldi Balázs polgármester a kiadói szerződésről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
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A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadójával kösse meg azt a megállapodást, amiben rendezik az alapító és kiadója viszonyát, a sajtótermékkel kapcsolatos feladatait és jogait rendező megállapodást a következő tartalommal:
„MEGÁLLAPODÁS
a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról
Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint a Gyomaendrődi Hírmondó
című városi időszaki lap alapítója (a továbbiakban: Alapító),
másrészről a Határ Győző Városi Könyvtár (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 634409, adószáma: 16654237-1-04, képviseli:
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető) mint a Gyomaendrődi Hírmondó című városi
időszaki lap kiadója (a továbbiakban: Kiadó) között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:
1. Előzmény:
A felek megállapítják, hogy az Alapító a …/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával alapította meg a Gyomaendrődi Hírmondó című városi időszaki lapot (a továbbiakban:
Hírmondó), melynek kiadói jogát a Kiadóra ruházta. A médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. §
(1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a felek a megállapodásban rendezik a Hírmondó kiadásával kapcsolatos kérdéseket.
2. A Kiadó vállalja, hogy a Mttv. előírásait figyelembe véve ellátja a Hírmondó kiadói
feladatait. Ennek keretében:
2.1. Gondoskodik a Hírmondó évi 10 alkalommal, alkalmanként átlagban 20 oldalon,
6.000 példányban történő megjelentetéséről, valamint terjesztéséről.
2.2. Ellátja a Hírmondó szerkesztőségi feladatait.
2.3. Polgári jogi jogviszony keretében gondoskodik a Hírmondó tervezőszerkesztői,
nyomtatási és terjesztői feladatainak ellátásról.
2.4. A Hírmondó szerkesztése során kiemelt figyelmet fordít a gyomaendrődi lakosság
közérdekű tájékoztatására. Ennek megfelelően a Hírmondó tájékoztatja a lakosságot
az Alapító, annak intézményei és szervei, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyomaendrődi Járási Hivatal (a továbbiakban: Hivatalok), a gyomaendrődi
társadalmi szervezetek, sportszervezetek és egyházak legfontosabb híreiről, eseményeiről.
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2.5. Megjelenteti a Hírmondóban az Alapító, és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a Hivatalok közleményeit, pályázati felhívásait, kihirdetésre kerülő
jogszabályait, programfelhívásait.
2.6. A terjesztés során a Kiadó gondoskodik arról, hogy lapszámonként legalább
6.000 példányt ingyenesen eljuttasson a gyomaendrődi lakossághoz a megjelenést
követő három munkanapon belül postaládához történő kézbesítéssel.
2.7. A Hírmondó minden lapszámában az aktuális lapszám legfeljebb 25 %-áig – a
Mttv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételekkel - kereskedelmi
jellegű hirdetést helyezhet el a hirdetőkkel megkötésre kerülő szerződés alapján. A
hirdetési bevétel a Kiadót illeti meg.
2.8. A Kiadó köteles kiadói tevékenysége során betartani a szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezéseket.
2.9. A Kiadó, az Alapító felhívására köteles a kiadói tevékenységével kapcsolatban
teljes körű tájékoztatást adni.
2.10. A Kiadó köteles a hatályos jogszabályokban, különösen a Mttv-ben foglalt bejelentési, nyilvántartásba vételi, illetőleg regisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.
2.11. A Kiadó a Hírmondó nyomtatott oldalának fejlécében használhatja a város címerét és logóját a városi jelképek használatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a
későbbiekben kiadásra kerülő arculati kézikönyv figyelembe vételével.
3. Az Alapító évente a költségvetési rendeletében meghatározott összeget biztosítja a
Kiadó részére a kiadói feladatok ellátására.
4. A felek a jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
5. A megállapodást a felek bármelyike a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 3
hónapos határidővel felmondhatja.
6. A Kiadó súlyos szerződésszegése esetén az Alapítót megilleti az azonnali hatályú
felmondás joga.
7. A felek a megállapodásból estelegesen felmerülő vitás kérdéseiket megpróbálják
megegyezés útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a
felek - hatáskörtől függően - kikötik a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét
a jogvita eldöntésére.
8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Mttv. rendelkezései megfelelően irányadóak. A
megállapodás három egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017. (IV. 25.) Gye.
Kt. határozatával jóváhagyta, és azt a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya
intézményvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül az időszaki lap alapításával kapcsolatos szervezési intézkedésekről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő a
könyvtár alapító okiratának módosítását, a vezetői pótlék kiegészítését, illetve a költségvetési rendelet második módosításakor a lapkiadás kiadási és bevételi előirányzata kerüljön zárolásra a Kállai Ferenc
Kulturális Központnál, a zárolás utáni maradvány és a vezetői pótlék
kiegészítés időarányos éves összege épüljön be a Határ Győző Városi
Könyvtár költségvetésébe. A vezetői pótlék kiegészítés éves időarányos összege járulékkal növelten 229 E Ft, melynek forrása az önkormányzat 2016. évi szabad maradványa.
b) feladatul adja a könyvtár vezetőjének, hogy a készítse elő a lapkiadással, szerkesztőségi feladatok ellátásával kapcsolatos belső tevékenységet, továbbá a hirdetésszervezéssel és nyomdai munkákkal
kapcsolatos partneri és vállalkozási szerződéseket.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
28. Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök kérte, hogy a város közterületein a fűnyírásról fokozottabban gondoskodjanak. Gondol itt a vasútállomás és a Vásártéri lakótelep közötti területre, ahol nagyon magasra nőtt a fű. Az állomással szemközti területet szépen rendbe tették a közmunkások, de két oldalt nagyon elhanyagolt.
Szintén a lakótelepen lévő játszótéren vannak olyan játszótéri elemek, melyek felújításra várnak. Jó lenne erről minél hamarabb intézkedni.
Örült annak, hogy elkezdődött a térfigyelő kamerák kihelyezése a városban. Ezzel az
intézkedéssel növeljük a lakosság biztonságérzetét.
Jelezte továbbá, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy szép a város, virágos, kulturált. Köszönte a jelzést, jó lenne, ha ez így maradna a továbbiakban is.
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Végezetül tájékoztatásul elmondta, az Ügyrendi Bizottsági ülésen kérésként fogalmazta meg, hogy a következő nevelési évre történő beiratkozást követően a Szent
Gellért Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője néhány évre visszamenőleg
mutassa ki, hogy a város általános iskoláiból hányan választották a gimnáziumot.
Az intézményvezetője, Tóth Ferenc elkészítette a kimutatást, mely adatokból látszik,
hogy jó néhányan választották a helyi gimnáziumot. 2017-ben a Kis Bálint Általános
Iskolából 21 fő, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolából 10 fő, és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolából 3 fő. Az adatok alapján nincs mit szégyellnünk, és mindent
meg is tesznek azért, hogy a városban működő köznevelési intézmények fennmaradjanak, és jól működjenek.
Ugyanakkor arról is kért kimutatást, hogy a helyi óvodákból hány tanköteles korú
gyermek maradt vissza az óvodában. Számszerűsítve: 2013-ban 34 fő tanköteles korú
gyermek maradt az óvodában. Ez a létszám másfél osztályt jelent az általános iskolában. Érdekessége, hogy szülői kérésre 13 fő maradt, míg szakértői vélemény alapján
21 fő. 2014-ben szintén 34 fő maradt az óvodába, 7 fő szülői kérésre 27 fő szakértői
vélemény alapján. 2015-ben 39 fő, ami két osztályt jelent, 18 fő szülői kérésre, 21 fő a
pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján. 2016-ban 31 fő maradt az óvodában, 17 fő szülői kérésre, 14 fő szakértői vélemény alapján. 2017-ben pedig 29 fő maradt az óvodában, ami két osztályt is jelenthet, és érdekessége, hogy 22 fő szülői kérésre, szakértői vélemény alapján pedig 7 fő. A Gyulai Tankerület tájékoztatása alapján máshol ez nem igen jellemző. Véleménye szerint, ha jól felkészítjük a gyermekeinket, akkor a szülőket lehet bátorítani arra, hogy kezdjék meg az iskolát azok a tanköteles korú gyerekek, akiknél a szakértői vélemény nem tartja indokoltnak, hogy az
óvodában maradjon.
Farkas Zoltánné képviselő szintén fontosnak tartotta, hogy a városban működő köznevelési intézmények együttműködjenek, hiszen hosszú távon azonosak az érdekek,
hogy működjenek, és jól működjenek ezek az intézmények.
A járda felújítási pályázattal kapcsolatban megkérdezte, hogy emellett lesz-e olyan,
hogy az önkormányzat javítja a járdákat azokon a helyeken, ahol tönkre mentek, és
nincs lakó, vagy nem tudják megoldani.
Sokan vannak ugyanis, akik tudnak a pályázatról, de nem tudják megoldani a javítást.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a nagyobb forgalmú járdák javítását
az önkormányzat fogja elvégezni. Illetve közfoglalkoztatás keretében a Selyem út végétől az Ipari Parkban lévő körforgalomig tervezik egy járdának a megépítését, melylyel megkönnyítenék az Ipari Parkban dolgozók közlekedését, főként az őszi és a téli
időszakban. A fürdő előtti parkoló elkészültét követően fogják a munkálatokat megkezdeni.
A következőkben kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a szabadságának alakulásáról. Május 9. és 10. napján 2 nap szabadságot töltött le, míg június 6-tól 9-ig 4
napot, június 14-én 1 napot, 22-én szintén 1 napot, majd 26-30 között pedig 4 nap
szabadságot szeretne letölteni.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
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Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a szabadságának alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy a beszámoló elfogadásáról
döntsenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Toldi Balázs polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámolót, amely szerint:
2017. május 9-től 10-ig 2 nap szabadságot töltött le,
2017. június 6-tól 9-ig 4 nap, 2017. június 14-én 1 nap, június 22-én 1
nap és június 26-tól 30-ig 4 nap szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy ott ahol
június 5-én hétfőn lenne a hulladékszállítás, ott a pünkösd miatt másnap június 6-án
történik a szállítás.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Fűzfás zugi zagytározónál illegálisan lerakott hulladék elszállítására történt-e intézkedés.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a problémát jelezte a közfoglalkoztatás felé, az elszállításról még nem kapott visszajelzést.
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