GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
19/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.
augusztus 31-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas
Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Enyedi László, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Pardi László, Petényi Roland osztályvezetők valamennyi
napirendhez,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb.vezetője a 6. és a 11. napirendhez,
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője, Dinyáné Bánfi
Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője, Kovács Péterné a
Kistérségi Óvoda vezetője a 6. napirendhez,
Halászné Dr. Balogh Erzsébet a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
elnöke a 12. napirendhez,
Dr. Ágoston Sándor kérelmező a 13. napirendhez,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a 14.
napirendhez,
Dr. Varga Imre ügyvéd, az önkormányzat jogi képviselője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:
Ülés időtartama:

Jakucs Mária
13:00-16:04
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 13 órára
összehívott ülésen. Köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat, hivatalvezető urat, az
intézmények vezetőit, meghívottakat és a hivatal osztályvezetőit. Köszöntötte a
gyomaendrődi lakosokat, akik a helyi Tv keresztül kísérik figyelemmel a képviselőtestület mai ülését. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből
jelen van 11 fő. Jelezte távollétét Vasas György Péter képviselő, igazoltan van távol.
Ezt követően egy elismerő oklevél átadásával folytatta a testület ülését.
A képviselő-testület a júniusi ülésén döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város
Egészségügyéért” elismerő oklevelet adományoz Szabó Mihályné részére az
egészségügyben körzeti ápolónőként és asszisztensként végzett hosszú lelkiismeretes
munkájának elismeréseként.
Felkérte Szabó Mihálynét, hogy fáradjon ki és vegye át az elismerő oklevelet és a
virágot.
A képviselő-testület nevében gratulált az elismeréshez.
Toldi Balázs polgármester nyílt ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőknek a javasolta
kijelölni Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket. Mivel Farkas Zoltánné jelezte,
hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt a zárt ülésen már nem tud jelen lenni, így a zárt
ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta kijelölni Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester asszonyt és Gózan Sándor képviselőt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt
ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Farkas Zoltánné és
Gózan Sándor képviselőket.
A zárt ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Lehóczkiné
Timár Irén és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az eredetileg kiküldött
anyaghoz képest egy új napirend került kiküldésre, "Gyomaendrőd város útépítés,
útkarbantartási és parkoló építési, felújítási munkái 2017" tárgyú beruházás többlet
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forrás igénye tárgykörben. Javasolta, hogy ezt az előterjesztést első napirendként
tárgyalja meg a képviselő-testület.
Így a nyílt ülésen 23 napirend kerül megtárgyalásra, 24. a bejelentések, míg zárt
ülésen 1 napirendet tárgyal a képviselő-testület.
Elmondta még, hogy kiküldésre került a Gyomaendrődi Járási Hivataltól érkezett
hozzájárulás kérés, melyről a bejelentések között lesz szó.
Megkérdezte van-e kérés, más javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a napirendről az általa
javasoltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. "Gyomaendrőd város útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási
munkái 2017" tárgyú beruházás többlet forrás igénye
2. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
3. Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
4. Közterületek elnevezése és névmódosítása
5. Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzata
6. Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, Vízműsori lakások felszámolása
7. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2017. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
8. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról
9. Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések
10. Pályázati kiírás a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás
ellátására
11. Egy fő köztisztviselő foglalkoztatása az adóellenőrzések folyamatos fenntartása
érdekében
12. XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete
13. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme
14. Dr. Ágoston Sándor könyvkiadás támogatási kérelme
15. Varga Lajos Sportcsarnok eszközfejlesztés
16. Közvilágítási hálózat fejlesztése II. ütem
17. TOP 2. fordulós pályázatok előkészítési feladataira forrás biztosítása
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18. Ingatlan bérleti pályázat bírálata
19. Magyar Állam részére ingatlanrész tulajdonba adása
20. A 14879/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
21. Templom-zugi strandon lévő betonpartvédelem javítási munkái
22. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szolgálati bérlakás kiutalása
23. Szolgálati bérlakás korszerűsítésével kapcsolatos kérelem
24. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
25. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a szabadságáról szóló beszámoló tudomásul vételéről
kérte a képviselők döntését. Elmondta, hogy júliusban 25-én, 27-én és 28-án volt
szabadságon, valamint augusztusban 24-én és 25-én.
A döntés meghozatala előtt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló tudomásul vételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem szavazott az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámolót, amely szerint 2017. július 25.; 27. és 28.
napján 3 nap, míg augusztus 24.; 25. napján 2 nap szabadságot
töltött le.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában
elfogadásáról.

felkérte

a

képviselőket

szavazzanak

a

beszámoló

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
33/2017.(I.26.); 192/2017.(IV.27.); 279/2017.(V.25.); 283/2017.(V.25.);
330/2017.(VI.29.); 334/2017.(VI.29.) és a 373/2017.(VII. 20.) Kt.
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
"Gyomaendrőd város útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási
munkái 2017" tárgyú beruházás többlet forrás igénye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a 2017. július 20-án tartott
ülésén elfogadta a „Gyomaendrőd város útépítés, út karbantartási és parkoló építésifelújítási munkái 2017” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást és dokumentációt.
A felhívás alapja a Képviselő-testület által 2017. március 30-án elfogadott műszaki
tartalom volt, melynek felsorolását az előterjesztés tartalmazza.
A közbeszerzés nettó becsült értéke 48 millió forint volt, mely bruttó 60,9 millió forint.
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A közbeszerzési eljárás során 5 ajánlattevő részére került megküldésre az Ajánlattételi
felhívás és dokumentáció.
A beérkezett ajánlatokat, az ajánlati árakat az előterjesztésben olvashatják. A
legkedvezőbb ajánlatot a SWIETELSKY Magyarország Kft. tette, nettó 51.453.835 Ft
összegben. Ez az összeg azonban meghaladja a képviselő-testület által elfogadott
becsült költséget, így emiatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt nem tudja eredményesnek nyilvánítani az
eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a bruttó 4.386.370 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a
Bizottság eredményt tud hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem
rendel a beruházás mellé pluszforrást.
Hangsúlyozta, amennyiben a Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, úgy
az új eljárás lefolytatására és a munka megfelelő időjárási viszonyok közötti
elvégzésére már nincs lehetőség.
A fentiekre figyelemmel javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi szabad
maradvány terhére jelöljön ki pluszforrást a beruházás megvalósításához.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, amennyiben megszavazza a képviselőtestület a pluszforrást, akkor a munkálatok már elkezdődhetnek szeptember elején?
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen amennyiben a Bizottság ma
rendkívüli ülésén kihirdeti a nyertes ajánlattevőt, úgy a jövő héten sor kerülhet a
szerződés megkötésére, majd a munka is megkezdődhet.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, hogy a Hősök terén a Szent
Imre templom és a Best üzlet előtt nem lesz kialakítva parkoló. A felmérések ott is
megtörténtek, de a felsorolásban nem látja.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy ezen a részen egy csatornaátmosás elmaradt.
Még a tavasz folyamán történt bejelentés, hogy ott megáll a víz. Amennyiben érintett
ez a terület a parkoló építésben, akkor előtte történjen meg a csatorna átmosása.
Farkas Zoltánné képviselő megkérdezte, hogy az előirányzott 1600 m2 felületű
kátyúzásban hol tartanak. Elképzelhető-e, hogy ez nem lesz annyi, vagy valamennyi
pontban kevesebb lesz valójában a költség.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Hősök terén a 10 férőhelyes
parkoló meg fog épülni. Az 1600 m2 kátyúzás hibásan szerepel az előterjesztésben,
az ténylegesen 2000 m2, melyet a képviselő-testület hagyott jóvá. A korábbi évek
tapasztalata alapján a 2000 m2 sem lesz elegendő mindenhová, ezért nagy
megtakarításokra nem igen kell számítani.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában ismertette a döntési
javaslatot, majd felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Gyomaendrőd város útépítés, út karbantartási és parkoló építésifelújítási munkái 2017” tárgyú beruházás megvalósításához bruttó
4.386.370 Ft többlet forrást biztosít, melyet a 2017. évi költségvetés 7.
mellékletében található 2016. évről áthúzódó szabad maradvány
terhére biztosít.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a hozott döntés
értelmében a Pénzügyi Bizottság az ülés szünetében megtartja rendkívüli ülését és
dönt a „Gyomaendrőd Város útépítési, útkarbantartási és parkoló építési-felújítási
munkái 2017” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
2. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal
elvégezte a települési önkormányzatok által megalkotott, az anyakönyvi események
díjazásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. Helyi rendeletünk
esetében a vizsgálat kisebb súlyú törvénysértéseket tárt fel, melyek megszüntetése
céljából a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt önkormányzatunk felé.
A Kormányhivatal megállapította, hogy önkormányzatunk túlterjeszkedett a törvényi
felhatalmazáson: a rendelet hatálya nemcsak a házasságkötésre illetve a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozik, hanem kiterjed az egyéb családi
eseményekre (pl.: névadó) is, ezért az önkormányzati rendelet nem felel meg az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény legutóbbi módosításának.
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A Kormányhivatal jelzése alapján megtörtént a rendelet felülvizsgálata, a tervezett
módosítással önkormányzatunk nem terjeszkedik túl a törvényi felhatalmazáson,
ugyanakkor a jegyzői szabályzat megalkotásával az egyéb családi események
szolgáltatási díjai is meghatározásra kerülnek, így továbbra is lehetőség marad ezen
családi események hivatali keretek közötti megünneplésére.
A jegyzői szabályzatot a Jegyző a képviselő-testület által meghatározott alap- és
többletszolgáltatási tartalom és díjak alapján készíti el.
A rendelet normaszövege, a rendelet-tervezet a döntési javaslatban olvasható.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a rendelet
megalkotását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi
események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
ÖR.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.”
2. § Az ÖR. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazását a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő
anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről
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szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 5.000,- Ft díjazás
illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.
(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben
közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként
10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.”
4. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. szeptember hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 1.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet 20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása
A

B

1

Anyakönyvi események

Helyszín

2

Hivatali munkaidőn kívül

3

Hivatali munkaidőn kívül

4

Hivatali helyiségen és
hivatali munkaidőn kívül

5

Hivatali helyiségen és
hivatali munkaidőn kívül

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Járási
Hivatal
Külső helyszín: Szent
László Kiállító és
Rendezvénytér (Vízi
színpad)
Külső helyszín: jegyző
által engedélyezett
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C
Többletszolgáltatás díja
(Ft)
12.000
17.000

15.000

10.000

3. Napirendi pont
Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló törvény határozza meg az Önkormányzat településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő általános feladatait. A törvényben foglaltak alapján a
közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása
során biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, valamint
gondoskodni kell az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni
részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.
Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra
helyezi. A településeknek felül kell vizsgálniuk a településképi rendeleteiket, meg kell
alkotniuk a település Arculati Kézkönyvét. A Kormányrendelet 2017. január 1. napjától
hatályos módosítása értelmében megváltoztak a partnerségi egyeztetés szabályai
is. Az egyeztetés szabályairól helyi önkormányzati rendelet kell alkotni.
Az Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának első lépése tehát a
partnerségi egyeztetési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
A véleményező bizottságok tárgyalták a rendelet tervezetet és javasolják elfogadásra
a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata településfejlesztési
koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési
eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének készítése és településképi rendelet
alkotása, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi
egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának (a
továbbiakban:
koncepció),
integrált
településfejlesztési
stratégiájának
(a
továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő
véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) és e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek)
vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes és
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a gyomaendrődi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a gyomaendrődi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
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(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az
elkészült tervezetről a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján
történik.
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi
rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrőd.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az
elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további,
közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett
hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a
www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
1016

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összefoglaló
leírását
és
az
elkészült
jóváhagyandó
munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezetét és működését szabályozó
önkormányzati rendelet lakossági fórumokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint
lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 15 napon belül a
partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon, a polgármesternek címezve, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
címére történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel,
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek
kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás szempontjából az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben,
jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a
polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében
további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem
adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a
meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az
egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet,
fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott
tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi a polgármester részére.
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(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el
nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról,
az el nem fogadás indokolásáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselőtestület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el
nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és e
rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt.
11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a tárgy és az eljárási szakasz
rögzítésével, a főépítész tarja nyilván a beérkezés sorrendjében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell
őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. § A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv,
településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadását követő 15 napon
belüli közzétételéről a www.gyomaendrod.hu honlapon.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm.
rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a
főépítész útján gondoskodik.
6. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző
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E rendelet 2017. szeptember hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 1.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
4. Napirendi pont
Közterületek elnevezése és névmódosítása
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, gyomaendrődi polgárok
cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet
létesítsenek olyan ingatlanokra, amelyek jelenleg nem szerepelnek a központi
címregiszterben. A Kormányablakok csak olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely
vagy tartózkodási hely létesítését, amelyik cím megtalálható a központi
címregiszterben. A címmel nem rendelkező ingatlanok külterületen találhatóak, de
nem minősülnek tanyának, mivel azok zártkertekben találhatóak és közforgalmú útról
megközelíthetőek. Ezek a közterületek ténylegesen gyűjtő útként funkcionálnak és
onnan közvetlenül elérhető több olyan ingatlan, amelynek címmel kell rendelkezniük.
Ezeken felül címkezelési és közterület elnevezési igény merült fel az endrődi
köztemető megközelítését biztosító utakkal, valamint a révlaposi Kölcsey Ferenc és
Erkel Ferenc utcákat összekötő, névvel nem rendelkező számú közterülettel
kapcsolatban is.
Továbbá technikai módosítási igényként merül fel még a Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep nevének módosítása is.
A véleményező bizottságok hosszasan tárgyalták ezeket a kérelmeket. Az Ügyrendi
Bizottság támogatta azokat az elnevezéseket, melyek a döntési javaslatokban
szerepelnek.
Vandlik János a Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület elnöke elmondta, az
elnevezésekkel van problémája az egyesületnek is, ugyanis éppen egy évvel ezelőtt a
Siratói holtág öt részét már elnevezték. Táblákat is készítettek és ki is helyezték. A
céljuk nem az volt, hogy hivatalos legyen az elnevezés, hanem az, hogy oda találjanak
az emberek, megtalálják az ingatlanokat, oda találjon a mentő, tűzoltó. Míg évekkel
ezelőtt csak néhányan jártak ki a Siratóba, addig most több százan járnak ki hétvégén.
Az általuk adott öt elnevezés között két olyan személynek a neve is szerepel, akik
sokat tettek anyagilag és erkölcsileg is a Siratói holtágért. Megítélésük szerint haláluk
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után méltó lenne, ha róluk neveznének el két utcát. A kert tulajdonosok és a horgász
egyesület tagjai között senki részéről nem volt ellenérzés az elnevezésekkel
kapcsolatban, azt mindenki elfogadta, és azóta működik a tájékozódás.
Az egyesület a benyújtott kérelmében azt kérte, hogy hagyják jóvá az általuk adott öt
utca elnevezést. Kérelmükre más elnevezésekre kaptak javaslatot a Jegyzőtől.
Véleménye szerint ezek között van olyan elnevezés is, ami ma már egy betiltott
halászati módszer,- Varsa utca - ezért nem biztos, hogy szerencsés arról utcát
elnevezni. A többi javasolt elnevezés is nem a horgászattal, hanem a halászattal
kapcsolatos. Semmivel nem kapcsolódnak jobban a holtághoz, mint az egyesület által
adott elnevezések.
Kérte a képviselő-testületet, amennyiben lehetőség van rá, hagyják jóvá az általuk
már kitáblázott, és már használt elnevezéseket.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, közterületet csak önkormányzat nevezhet
el. Az egyesület által tett elnevezések nem feltétlenül kell, hogy iránymutatást
jelentsenek az önkormányzat számára. A véleményező bizottságok közül volt, amelyik
hosszan támogatta az előterjesztést és helyt adott azoknak a kérelmének, hogy
történjen még egyeztetés az elnevezésekkel kapcsolatban.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, a Városfenntartó Bizottságnak volt az a
javaslata, hogy vegyék figyelembe az egyesület kérését. 2016 szeptemberében a
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület nyújtott be közterület névadási
javaslatot, melyet az viszont nem támasztotta alá az egyesület döntéshozó vagy
ügyvezető szervének hivatalos döntése, illetve az nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek sem. Ennek pótlását az egyesület vállalja.
Vandlik János elnök hangsúlyozta, nem az volt az egyesület célja, hogy hivatalos
utca neveket adjanak, hanem, hogy megoldják azt a problémát, ami a mindennapok
során jelentkezett a tájékozódással, hogy oda találjanak az emberek. Természetesen
tudják, hogy elnevezést csak az önkormányzat adhat, de mivel ez már így működik,
ezért szeretnék, ha megmaradhatna.
Már egy éve, hogy használják ezeket a neveket. Visszatetsző lenne, ha most levennék
a táblákat és más nevekkel újakat helyeznének ki. Elég komoly fejlesztéseket hajtottak
végre az elmúlt 20 év alatt önerőből, soha nem kértek hozzá önkormányzati
támogatást.
Megyeri László aljegyző a tisztánlátás érdekében elmondta, 2016 őszén érkezett egy
megkeresés az egyesülettől az önkormányzathoz, mely csak akkor tekinthető
hivatalos megkeresésnek, ha az minimum az egyesület döntéshozó szerve által
megerősített kezdeményezés. Akkor erről tájékoztatta az egyesület titkárát is, aki a
megkeresést beadta. A hivatalos megkeresést sokáig várták az egyesület részéről,
hogy azt a képviselő-testület elé be tudják terjeszteni.
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2016 decemberében a Jegyző nő levélben fordult valamennyi holtági egyesület felé,
hogy kezdeményezzék az ottani közterületek elnevezését. A levélben külön kiemelték,
hogy szeretnék, ha névadás során megörökítésre kerülnének Gyoma és Endrődi
értékei, érvényesülnének a jogszabály előírásai. Többek között jónak tartanák, ha az
elnevezések előre átgondoltak lennének és tükröznék az itteni hagyományokat.
Értékeink között szeretnénk megőrizni az ősi helyneveket az állat és növényvilágot.
Tájhoz kapcsolódó emberi tevékenységet azok eszközeit és megjeleníteni az
utcanevekben.
Mivel az egyesület részéről hivatalos megkeresés nem érkezett, ezért előállt egy olyan
helyzet, amikor hivatalból lépni kellett az önkormányzatnak. A vonatkozó
Kormányrendelet szerint, ha valaki lakcímet szeretne létesíteni és annak a
közterületnek,- amelyről az az ingatlan megközelíthető, - nincs neve, akkor a jegyző
hivatalból köteles kezdeményezni a névadást gyorsított eljárásban, mert ellenkező
esetben az állampolgároknak csorbulnak az alkotmányos jogai, mivel nem
rendelkeznek lakcímmel. Ennek alapján megindult az eljárás, az előkészítő szakértői
testület megtette javaslatát az elnevezésekhez, melyek az előterjesztésben
olvashatóak.
Természetesen a képviselő-testület szabad belátása szerint dönt, és ha azt mondja,
hogy az egyesület által már alkalmazott neveket támogatja, úgy a hivatal mindent
meg tesz annak érdekében, hogy ezek az elnevezések a központi címregiszterben
átnevezésre kerüljenek. Talán a szakértők által javasolt elnevezések jobban illenek
ahhoz a térséghez, hiszen a halászati hagyomány a mindennapi élet része volt.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a Városfenntartó Bizottság javaslata
lehet egy módosító javaslat, amit fogadjanak el. Akár az egész elnevezési javaslatot
visszautalhatják a szakbizottságnak és a következő ülésre már olyan nevek kerüljenek
beterjesztésre, amelyek már az érintettekkel is leegyeztetésre kerültek.
Hangsúlyozta, hogy személyről történő közterület elnevezést nem szívesen
támogatna.

Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, a képviselő-testület kizárólagos jogköre az
elnevezésekről dönteni, véleményként hallgathatja meg bármelyik bizottság
álláspontját. 2013-ban alkotott önkormányzati rendeletben az Ügyrendi Bizottságot
jelölték meg a javaslatok véleményezésére. Ennek ellenére valamennyi bizottság
ülésére beterjesztésre került, hogy a szükséges véleményüket a testület elé tudják
terjeszteni.
Annak nincs akadálya, hogy a Városfenntartó Bizottság által tett javaslatot el lehessen
fogadni, egy ismételt körben további információt be lehessen szerezni, de ez
érdemben nem fogja befolyásolni a képviselő-testületet.
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Betkó József bizottsági elnök módosító javaslattal élt, miszerint a mai ülésen ne
hozzanak döntést a Csikász, Szigony, Pákász, Vejsze, Varsa valamint a Bodvai köz
javasolt elevezésekről, azt halasszák el a következő ülésre.
Ez alatt beérkezik a Sirató Egyesület hivatalos kérelme, indokolással, melyet
beterjeszthetnek a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé.
Vandlik János elnök megjegyezte, hogy az aljegyző úr által említett decemberben
kiküldött jegyző nő által írt levelet az egyesület nem kapta meg. Ezért nem is tudtak
rá reagálni. Az egyesületnek nincs apparátusa, csak társadalmi munkában,
szabadidejük terhére intézik az egyesület ügyeit.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiegészítésként elmondta, a Városfenntartó Bizottság részéről
az is elhangzott, hogy a lakosság véleményét is kérjék ki, az előterjesztett illetve a
bizottság által javasolt elnevezések közül lehessen választani, hogy mit támogatnak
az ott élők.
Megyeri László aljegyző technikai jellegű kérdése volt, hogy a javasolt Bódvai köz
elnevezés helyett a lakosság által javasolt Négyház utca megnevezésnek mi legyen az
írásmódja. Négyház, vagy Négy ház. Jó lenne, ha az ott lakók ezt leírnák és
megindokolnák a képviselő-testület felé.
Toldi Balázs polgármester az elhangzott véleményekre, javaslatokra figyelemmel
ismertette a döntési javaslatokat.
Első döntési javaslat a Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep névmódosításáról szól, melyben
az üdülőtelep megnevezés írásmódja egybeírással, nem kötőjellel történik.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep közterület
nevének közterület jelleg megnevezését 2017. szeptember 1. napjától
üdülőtelep megnevezésre módosítja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Told Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a Bódvai köz elnevezéssel kapcsolatban az volt a Bizottság
elnök úr módosító javaslata, hogy az elnevezésről a soron következő ülésen
döntsenek. Postai úton eljutatott kérdőívvel kérjék ki az érintett lakók véleményét az
általuk is javasolt Négyház utca megnevezésről.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd belterület 963 helyrajzi számú, kivett közterület
művelési ágú, önkormányzati tulajdonú közterületek elnevezéséről a
szeptemberi ülésen dönt az érintett lakosok javaslatának figyelembe
vételével.
Felkéri a Jegyzőt, hogy postai úton eljutatott kérdőívvel keresse meg
a közterületre nyíló ingatlanok tulajdonosait és kérje ki véleményüket
az általuk is javasolt Négyház utca megnevezésről.
Felkéri a 963 helyrajzi számú közterület lakóit, hogy az érintett
ingatlanok
nagykorú
lakói
támogatásával
ellátott
írásos
megkeresésben kezdeményezzék az általuk javasolt közterület
megnevezést.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester ismertette a „Sztenda dűlő” javasolt közterület
elnevezésről szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd belterület 5168/8 helyrajzi számú, kivett
közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a külterület
02023/1 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú önkormányzati
tulajdonú közterületeknek 2017. szeptember 1-étől a Sztrenda dűlő
nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester a „Siratói bekötőú” javasolt közterület elnevezésről szóló
4. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd külterület 0886 helyrajzi számú, kivett út
művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú és a külterület 0802 helyrajzi
számú, kivett út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek
2017. szeptember 1-étől a Siratói bekötőút nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester elmondta, az 5.; 6; 7.; 8.; és a 9. döntési javaslatban
szereplő elnevezésekkel kapcsolatban Elnök úrnak az volt a módosító javaslata, hogy
a szeptemberi ülésen tárgyalja újra a képviselő-testület és kérje fel a Siratói
Egyesületet, hogy a közgyűlése indokolással ellátott hivatalos névadási javaslatával
keresse meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd külterület 0880, 0764, 0795, 16904, 1741, 14933
és a zártkert 14923 helyrajzi számú közterületek elnevezését a
szeptemberi ülésén újratárgyalja. A képviselő-testület felkéri a Siratói
Környezetvédelmi és Horgász Egyesületet, hogy a közgyűlése,
indokolással ellátott hivatalos névadási javaslatával keresse meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
5. Napirendi pont
Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Árvai Gyulát a közterületi térfigyelő rendszer
kiépítését végző vállalkozót, hogy röviden mutassa be a rendszert, annak működését.
Árvai Gyula a Temfort Bt. képviseletében elmondta, a cég kapta a megbízást a városi
térfigyelő rendszernek a kiépítésére.
12 kamera került telepítésre elsősorban a város kivezető útjainál és forgalmasabb
pontjain.
Felsorolta az egyes kamerák kihelyezésének címét.
A kamerák egy mikrohullámú rendszerrel vannak összekötve, mivel nagyon fontos,
hogy a jelek, hogyan jutnak el a Városházánál felszerelt központi rögzítőhöz. A
mikrohullámú rendszernek a lényege, hogy a város három magaslati pontján –
Endrődi Katolikus Templom, Gyomai Református Templom és az Október 6. ltp-en –
egy-egy átjátszó állomás lett telepítve, ahová el vannak juttatva a jelek és ezek a
parabola antennák sugározzák át a Városházán lévő központi felügyeletre.
A kialakításnak fontos része volt az áramellátás. A kamarák többsége az Eon
villanyoszlopain lettek elhelyezve.
Ismertette még a kamerarendszer fő műszaki paramétereit. Fontos, hogy áramszünet
esetén is több órán keresztül is biztosítottak a kamerarögzítések.
A kamerák infraledekkel vannak ellátva, ami lehetővé teszi, hogy éjszakai is lássuk a
képeket azokon a helyeken is, ahol nincs közvilágítás. A rendszer egy zárt rendszer,
internetről, egyéb helyről nem hozzáférhető. Titkosított csatornákon működik a
törvényben előírt szempontoknak mindenben megfelel. A kamerakép néha
szaggatottan látszik, ami azért van, mert a mikrohullámú adatátvitel nem tud olyan
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megbízhatóságot és sávszélességet nyújtani. A célnak ennek ellenére megfelel, fel
tudják ismerni, hogy milyen személyek és milyen gépjárművek haladtak el. A kamerák
látószöge elektronikusan távolról is állítható.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a bemutatót és az elvégzett munkát.
Remélhetjük, hogy a térfigyelő kamerarendszer szolgálni fogja a településünk
érdekeit.
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a gépjárművek rendszáma, az
arcfelismerés kinagyítható a kameraképen.
Árvai Gyula válaszolva elmondta, van nagyítási lehetőség, de azért ezek a kamerák
nem kifejezetten rendszám felismerő kamerák. Jó megvilágítás esetén olvashatóak a
kameraképek, de éjszakai körülmények között kimondottan rendszám felismerő
kamerákra van szükség, ilyenkor nem garantált az azonosítás.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Közterületi Térfigyelő Rendszere Adatvédelmi, üzemeltetési
és adatbiztonsági szabályzatát a következő tartalommal:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közterületi Térfigyelő Rendszere
Adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzata
I. A szabályozás alapja és célja
1.1.
A Szabályzat célja Gyomaendrőd Város közterületén elhelyezett térfigyelő
kamerák és a kapcsolódó műszaki elemek alkalmazásának és használatának jogi
szabályozása, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
1.2.
A szabályozás jogszabályi alapjai
1.2.1. A szabályzat alapját képező hatályos jogszabályok:
a)
Magyarország Alaptörvénye,
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b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
c)
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII: törvény (továbbiakban: Ktftv.),
d) a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény,
e)
a személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi LXXXIII. törvény,
f)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk),
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk).
1.2.2. A szabályzathoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket a
Függelék részletezi.
1.3.
A Közterületi Térfigyelő Rendszer
1.3.1. A Közterületi Térfigyelő Rendszer (továbbiakban: képfelvevők) azon műszaki
eszközök és megoldások összessége, amely biztosítja a közterületen történő álló- és
mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását és
felhasználását.
1.3.2. A képfelvevők által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását
elősegítő módon az 1. melléklet szerinti figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell
elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről és körülményeiről.
1.3.3. Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, ha a személyek a képrögzítéshez
nyilatkozattal hozzájárultak, vagy ráutaló magatartással (pl. a képfelvevővel
megfigyelt területre való belépéssel és ott tartózkodással) hozzájárulnak.
1.3.4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 12 darab
térfigyelő kamera kihelyezésével biztosítja a település egészére kiterjedő képfelvevők
kialakítását.
1.4.
A képfelvevők kihelyezése
1.4.1. A képfelvevők a településre bevezető utak mentén, nagyobb
útkereszteződések, nagyobb forgalmú helyek, valamint a köz- és önkormányzati
intézmények közelében kerültek látható módon kihelyezésre.
1.4.2 A képfelvevők a következő helyen kerülnek kihelyezésre, az emberi termetnél
magasabb oszlopra vagy épület homlokzatára szerelt műszaki megoldással:
Cím
Látószög
1
Hősök és Fő út kereszteződése
A Református templom
felőli
gyalogátkelő,
kerékpárút
és
útkereszteződés
2
Dévaványai 4231 közút közúti híd gyomai oldali Dévaványai 4231 közút
hídfője
közúti hídra felvezető
szakasza
3
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop 46-os közút mezőberényi
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(46-os közút kivezető szakasza)
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése

kivezető szakasza
4
A
közúton
átvezető
kerékpárút és gyalogos
átkelő szakasz
5
Gyomai köztemető
Köztemető bejárata
6
Endrődi köztemető
Köztemető bejárata
7
Városháza
Városháza
előtti
útkereszteződés
a
gyalogátkelő
8
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza az endrődi 46-os út Endrődi hídra
oldali hídfőnél
felvezető szakasza
9
Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza
A 443-as közút Öregszőlő
felé kivezető szakasza
10
Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza
A
4642-es
közút
Öregszőlő felé kivezető
szakasza
11
Vásártéri lakótelepi játszótér
Játszótér és a 22-es épület
előtti útkereszteződés
12
Dr. Csókási Béla tér
A
gátra
felvezető
útszakasz
1.4.3. Az önkormányzat a képfelvevők működtetéséről a lakosság és a településre
érkező vendégek figyelmét figyelem felhívó táblák kihelyezésével és a
www.gyomaendrod.hu honlapon történő közzétételével tájékoztatja.
1.5.
A Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásának célja
a)
a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati szabályainak
biztosítása,
b) a Képfelvevők által ellenőrzött területen található vagyon megóvása, felügyelete,
c)
a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatása, a két szervezet közötti
együttműködés erősítése,
d) a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók vagy igénybe vevők
biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
1.6.

Az adatkezelő

1.6.1. Az Önkormányzat a Közterületi Képfelvevők üzemeltetésével és kezelésével
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közterület Felügyeletét (továbbiakban:
közterület-felügyelet) bízza meg.
1.6.2. A közterület-felügyeletet a Ktftv. 7. § (3) bekezdése hatalmazza fel arra, hogy
közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból
igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt
helyezhet el és felvételt készíthet.
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1.6.3. A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők
elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a
rendőrséget, valamint ezeket az adatokat az önkormányzat honlapján közzéteszi.
1.6.4. A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását
elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyez el a képfelvevők helyéről
és az adatkezelés tényéről.
1.6.5. A képfelvevők üzemeltetési költségeit az önkormányzat az éves
költségvetésében biztosítja.
1.7.
Az adatkezelés ideje
1.7.1. A Ktftv. rögzíti a felhasználásra vonatkozó szabályokat is. A felvétel, illetőleg az
abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett a rögzítés
helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló
közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított
eljárásban használható fel.
1.7.2. A közterület-felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap
elteltével programozott eljárással automatikusan törli.
1.8.
Az adatkezelés
1.8.1. A képfelvevők a közterületen készült felvételeket rögzíti és tárolja folyamatos
jelleggel, mely felvételek a képfelvevők központi adatgyűjtő szerverén kerülnek
rögzítésre.
1.8.2. A szerver a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem
út 124. szám alatt zárható helyiségben van elhelyezve.
1.9.
Felvétel utólagos ellenőrzése és felhasználása
1.9.1. A központban élőkép nem kerül on-line ellenőrzésre. A monitornak
alaphelyzetben kikapcsolt állapotban kell lenni.
1.9.2. A számítógépes rendszerben utólag a felvételt kizárólag a közterület felügyelő
tekintheti meg.
1.9.3. A számítógépes központnál felhasználási naplót kell vezetni, melybe az alábbi
bejegyzések kerülnek:
a) visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma,
b) egyéb észrevételek,
c) név, beosztás, beosztási hely, jelvényszám, aláírás.
1.9.4. A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy
milyen adathordozóra került.
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1.9.5. Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melybe
belépés esetén a szerver naplóz a memóriájába.
1.10.
Nyilvántartási szám
1.10.1. Az adatkezelést az adatvédelmi hatóság NAIH-95499/2016. nyilvántartási
azonosító szám alatt nyilvántartásba vette.
II. MŰKÖDÉS, ADATBIZTONSÁG
2.1. A képfelvevők típusa
2.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően az
alábbi típusú, megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat alkalmazza a
képfelvevőkében:
12 db Dahua HFW-2200RZ kültéri IP kamera.
2.2. Az adatbiztonság elvei
2.2.1. az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles körültekintően gondoskodni az adatok
biztonságáról,
2.2.2. az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen,
2.2.3. biztosítani kell, hogy csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott
személyek férhessenek az adatokhoz
2.2.4. a közterületi képfelvevők üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni.
2.3. Belépés a rendszerbe
2.3.1. A képfelvevők központi kezelési helyiségébe csak az ott feladatot ellátó
közterület-felügyelet képviselője, az ellenőrzésre jogosult személy, a rendszergazda,
műszaki személyzet (javítás, karbantartás, hibaelhárítás), az adatkezelő szerv, valamint
a felettes szerv belső adatvédelmi felelőse, valamint a NAIH munkatársai léphetnek
be.
2.3.2. A 2.3.1. pontban foglalt személyeken kívül más a képfelvevők központi kezelési
helyiségébe csak a rendszert működtető közterület-felügyelet vezetőjének előzetes
engedélyével léphet be, valamint tartózkodhat.
2.4. Adatok kimentése
2.4.1. Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melyet
belépés esetén a szerver naplóz a memóriájába.
2.4.2. Adatigénylés miatti kimentés és adat átadás kizárólag az 2. mellékletben foglalt
teljes körűen kitöltött adatigénylő lap alapján lehetséges.
2.5. Naplózás
2.5.1. Az arra kijelölt személy ellenőrzi minden reggel a központ működőképességét,
melyet az arra rendszeresített naplóba jegyez.
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2.5.2. A számítógépes központnál üzemeltetési naplót kell vezetni, melybe az alábbi
bejegyzések kerülnek:
a) ellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, aláírása,
b) az állapot vagy esetleges probléma rögzítése,
c) kimentések rögzítése,
d) egyéb észrevételek.
2.5.3. A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy az
milyen adathordozóra került.
2.6. Karbantartás
2.6.1. A képfelvevők karbantartását végző külső személy a képfelvevők központi
kezelési helyiségébe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretébenléphet be
és végezheti tevékenységét.
2.6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a képfelvevők működőképessége
érdekében szükséges módosítások, javítások, kiegészítések elvégzésére vállalkozási
szerződést köt egy vállalkozóval, aki negyedévenként a rendszert átvizsgálja és
karbantartja.
III. Záró és hatályba léptető rendelkezések
3.1. A Közterületi képfelvevők adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési
szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.
3.2. Az érintett személyek kötelesek a szabályzat 3. mellékletét képező megismerési
nyilatkozatot kitölteni és aláírásukkal ellátni.
3.3. A szabályzat 2017. szeptember 1. napján lét hatályba.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közterületi Térfigyelő Rendszere
Adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatával
fogadta el.
1. melléklet
Tájékoztató az egyes kihelyezett kamerák alatti területen szemmagasságban
„ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
1. Az adatgyűjtés ténye: Az Info törvény (2011. évi CXII. törvény) és a közterületfelügyeletről szóló törvény (1999. évi LXIII. törvény – Kfttv.) alapján a kamera
látószögével érzékelt közterületen elektronikus megfigyelő rendszer működik.
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2. Az érintettek köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó
személyek.
3. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a jogsértések,
szabálysértések, bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő
cselekmények megelőzése, azok bizonyítása.
4. Az adatkezelés jogalapja: az Info törvény 5. § (1). bekezdése és a Kfttv. 7-13. §-ok,
továbbá az érintett hozzájárulása, amelyek alapján hozzájárulása megadottnak
tekintendő, amennyiben ezen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az
érintett a kamera hatáskörzetébe belép és/vagy ott tartózkodik.
5. Az adatkezelés időtartama: a törvényi felhatalmazás alapján a kép- és
hangfelvétel a rögzítéstől számított 8 napig tárolható felhasználás hiányában, ezt
követően haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben nem
szükséges a felhasználása.
6. Az adatkezelő meghatározása: az eljáró közterület-felügyelet képviselője.
7. Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben biztosított jogaikkal, további igényérvényesítés esetén Bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz (www.naih.hu, tel: 391-1400) is fordulhatnak.

2. melléklet
IGÉNYLÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közterületi Térfigyelő Rendszerének
adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt
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Igénylő neve:
.........................................................................................................................................................................
születési
helye,
ideje:
........................................................................................................................................................
anyja
neve:
..............................................................................................................................................................................
címe:
..............................................................................................................................................................................
.............
elektronikus
elérhetősége:
.............................................................................................................................................
telefonszáma:
........................................................................................................................................................................
(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek törlésre.)
Adat igénylésének jogalapja:
1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított
eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés;
2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény,
cselekmény vagy intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-,
büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást kér;

A
felvétel
készítésének időpontja:
............................................................................................................................
A
felvétel
készítésének
pontos
megjelölése, helyszíne:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Az
igénylési cél,
mely
alapján kéri
a
felvétel
továbbítását:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája:
□ CD lemezen
□ amennyiben lehetséges, elektronikus úton e-mail
címemre
Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a
célra használja fel, amely célra az átadásra került.
Kelt: ……………………………….
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…………………………………………
igénylő aláírása
3. melléklet
Megismerési nyilatkozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Térfigyelő Rendszerének adatvédelmi
szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat
a munkám során köteles vagyok betartatni.
Név

Beosztás

Dátum

Aláírás

Függelék
A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER JOGI ALAPJAI
1. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
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(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell
tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték
védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető
jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva
nem csak az emberre vonatkoznak.
VI. cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét,
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. pontja szerint a személyes adatvédelem fő
szempontja:
„E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása
annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők
tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével
megvalósuljon.”
3. A Polgári Törvénykönyv alapvetése
2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között
személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki
köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.
2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen
a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
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b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.
4. Fogalmak
Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
Közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
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célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatközlő:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely- ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot-az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Közterület:
a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
Közterületi rend:
a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok
megtartása;
5. Az adatkezelés elvei
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Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
6. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:
kötelező adatkezelés).
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul
vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Továbbá személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem
képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben
a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
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A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
nem szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt,
amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az
érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét,
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen
módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az
eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett
kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az
érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során
általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok
tekintetében.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az
adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati
rendelet határozza meg.
7. Az adatkezelés korlátai
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Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának
rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az
adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő
adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési
korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az
adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes
adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő
előzetes hozzájárulását adta. A hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az
nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében
alkalmazandó jogi rendelkezésbe.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának
rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a
címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett
személyes adatok felhasználásáról.
8. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó
jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
2.9. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS ELLEN
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az érintett az adatkezelőnek meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az
adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül - a bírósághoz fordulhat.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének
biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az
adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének,
ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik."
Határidő: azonnal
/ Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester és Poharelec László képviselő elhagyta az
üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. /
1041

6. Napirendi pont
Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, Vízműsori lakások felszámolása
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 hivatal elkészítette a
lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálatát, a tervezet az előterjesztés mellékletében
található. A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már
meglévő lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik.
Önkormányzatunk esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra,
felújításra, korszerűsítésre, lakás-elosztásra irányul.
A koncepció a helyzetelemzést követően megvizsgálja az előző koncepcióban
rögzített célokat és feladatokat, azok teljesülését.
A Képviselő-testület a 2011-es koncepcióban a Vízműsori lakások felszámolásáról
döntött.
Az elmúlt időszakban a bérlakásokkal kapcsolatos egyedi döntései során
érvényesítette fenti döntését: az elmúlt 5 évben a 10 önkormányzati bérlakásból 4
kivezetésre került. Az látható, hogyha egyedi döntésekkel kívánja a képviselő-testület
végrehajtani a vízműsori lakások felszámolását az hosszú éveket vesz igénybe.
Az előterjesztésben szerepelő táblázat bemutatja a Vízműsor 2. szám alatti ingatlan
tulajdoni viszonyait. Ezen ingatlanok felszámoláshoz 6 magántulajdonban lévő lakás
megvásárlásáról, és 6 bérlő elhelyezéséről kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek.
A képviselő-testületnek felhatalmazást kell adni a polgármesternek, hogy az ingatlan
tulajdonosaival az előzetes egyeztetéseket folytassa le.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési
javaslatok elfogadását a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
Elsőként a lakásgazdálkodási koncepció elfogadásáról szóló döntési javaslatot tette
fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a 2017-2022 évekre szóló Gyomaendrőd Város
Lakásgazdálkodási Koncepciót.
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben
döntenek a Vízműsor 2. szám alatti ingatlan felszámolásáról.
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
393/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lakásgazdálkodási Koncepcióval összhangban 2018-as költségvetési
évben felszámolja az 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor u. 2. szám alatti
leromlott műszaki állapotú, gazdaságilag nem felújítható ingatlan
együttest. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a 2017. novemberi testületi
ülésre gondoskodjon az ingatlan felszámolásával foglalkozó
hatástanulmány
elkészítéséről,
valamint
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti
ingatlan tulajdonosaival az előzetes egyeztetéseket folytassa le.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
felszámolás költségeihez szükséges forrást a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
/ Poharelec László képviselő visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 10 fő. /
7. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2017. első
félévi 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, összegezve megállapítható, hogy
az intézmények gazdálkodása a terveknek megfelelően alakult az I. félévben.
Köszönhető ez az intézmények vezetőinek és a pénzügyekért felelős munkatársaknak.
A következő félévben is törekedni kell a felelősségteljes, takarékos gazdálkodásra.
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A bizottságok megtárgyalták a beszámolót és javasolják annak elfogadását a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester 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
394/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2017. első féléves
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
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 törvényi előírás szerint Dr.
Uhrin Anna jegyző elkészítette a beszámolót a hivatal 2016. évi munkájáról.
Idézett a beszámoló összegzéséből. „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
rendkívül komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási
ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Működését a
központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testületi, bizottsági döntések, a belső
utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák. Közös Hivatalként három
település munkaszervezeti feladatait látja el. Ezt a munkát a létszámmozgások mellett
a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az ellenőrzésnek, a munkafolyamatba
épített kontrollnak, a munkához való hozzáállásnak fontos szerepe van a mindennapi
munkavégzés során. A jövőben arra kell törekedni, hogy a Hivatalban dolgozók
egymás munkáját kölcsönösen segítsék, és megvalósuljon a Közös Önkormányzati
Hivatal egysége is. „
A véleményező bizottságok megtárgyalták a beszámolót és javasolják annak
elfogadását a képviselő-testület számára.
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Toldi Balázs polgármester 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
395/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az
előterjesztést:
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök, valamint Hevesi Nagy Anikó kuratóriumi tag
megbízása 2017. szeptember 24-én lejár. Dr. Frankó Károly a kuratórium elnöke
jelezte, hogy életkorára való tekintettel a továbbiakban nem kívánja betölteni ezt a
tisztséget, valamint a kuratóriumi tagságáról is lemond. A kuratórium Megyeriné
Csapó Ildikót - jelenleg a kuratórium titkára - javasolja a kuratórium elnöki
tisztségére. Hevesi Nagy Anikó továbbra is vállalja a tagságot.
Dr. Frankó Károly lemondásával szükséges egy új kuratóriumi tag megbízása, melyre
Hangya Lajosnét javasolja a kuratórium, aki a titkári feladatok ellátását is örömmel
vállalja. A 9 tagú kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrőd
Város Önkormányzata bízza meg. Az új megbízásokat célszerű a többi tag megbízási
idejéhez igazítani, így jelen megbízások 2021. április 30. napjáig szólnak.
A megbízásokkal egyidejűleg az alapító okiratot a jogszabályi környezeti és egyéb
változásoknak megfelelően is módosítani szükséges.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
döntési javaslatok szerint dönteni.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy Dr.
Frankó Károly kuratóriumi elnök lemondásáról és az új elnök megbízásáról szóló 1.
döntési javaslatot fogadják el.
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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
396/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító
Dr. Frankó Károly kuratóriumi elnök lemondására tekintettel a
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért
titkárát, Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim A. u.
1/1. szám alatti lakost a közalapítvány kuratóriumi elnöki
tisztségével bízza meg 2021. április 30. napjáig terjedő időszakra.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 2. döntési javaslat Hangya Lajosné
a kuratórium új tagjaként kuratóriumi titkár tisztséggel történő megbízásáról szól.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a 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
397/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
alapító Hangya Lajosné 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. 540/D. szám
alatti
lakost
a
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért kuratóriumának új tagjaként kuratóriumi titkár
tisztséggel bízza meg 2021. április 30. napjáig terjedő időszakra.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 3. döntési javaslatban a Hevesi-Nagy Anikó
ismételt megbízásáról döntenek. Felkérte a képviselőket szavazzanak.
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
398/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
alapító Hevesi- Nagy Anikó 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 36/38. V.
emelet 38.szám alatti lakost ismételten megbízza a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi tagságával, a
2021. április 30. napjáig terjedő időszakra.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 4.
döntési javaslatot tette fel szavazásra. Felkérte a képviselőket szavazzanak.
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
399/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító
a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okiratból törlésre kerülnek a Ptk. 74/G. §-ára, valamint az
1990. évi LXV. Tv-re vonatkozó rendelkezések.
2. Az alapító okirat 1./ pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A Közalapítvány határozatlan időre jött létre.”
3. Az alapító okirat 4.2. pontjában az „első alkalommal 3 évre, ezt
követően” szövegrész törlésre kerül, helyébe a „legfeljebb” szó kerül.
4. Az
alapító
okirat
4.3.
pontjában
a
kuratórium
elnökeként Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim A. u.
1/1., a kuratórium titkáraként Hangya Lajosné 5500 Gyomaendrőd,
Tanya VI. 540/D. kerül megjelölésre.
5. Az alapító okirat 12.1. pontjában az „így különösen a Kulturális
Egyesület Gyomaendrődért megnevezésű egyesülettel” szövegrész
törlésre kerül.
6. Az alapító okirat 12.2 pontjában a „polgármesteri hivatalban”
szövegrész törlésre kerül helyébe a „Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalban” szövegrész kerül.
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7. Az alapító okirat 12.3. pontjában az „április 31.-ig” szövegrész
törlésre kerül helyébe az „április 30-ig” szövegrész kerül.
8. Az alapító okirat 10. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
Az alapítványhoz csatlakozó nem jogosult az alapítói jogok
gyakorlására.
9. Az alapító okirat utolsó bekezdése törlésre kerül.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus ...
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyezte:
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül az 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról.
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
400/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
[1]Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint alapítványtevő [2] jogi személyiséggel
rendelkező, önkormányzati közfeladat folyamatos biztosítása céljából Közalapítványt
hoz létre az alábbi feltételekkel:
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1./

[3]A Közalapítvány neve:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (továbbiakban:
Közalapítvány),
[4]
A Közalapítvány határozatlan időre jött létre.
2./

[5]A Közalapítvány székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz.

3./
[6]A Közalapítvány célja:
[7]
A Közalapítvány [8] önkormányzati közfeladat biztosításaként a következő célokra
jött létre:
Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához.
Gyomaendrőd Város képzőművészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, és
kiállításainak biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrődi származású
művészek alkotásaira, illetve Gyomaendrődhöz kapcsolódó művészek alkotásaira.
A Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz. alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése,
további kiállítási lehetőségek biztosítása a kortárs gyomaendrődi művészek részére, a
Corini és a Vidovszky gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak
elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása, és folyamatos kiállítása.
Más képzőművészethez kapcsolódó helytörténeti dokumentumok őrzése, kiállítása,
valamint időszaki kiállítások rendezése.
[9]A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4./
[10]A Közalapítvány kezelője és képviselete:
[11]4.1.A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az 9
tagú Kuratórium.
[12]4.2. A 9 tagú Kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrőd
Város Önkormányzata bízza meg, [13] legfeljebb öt évre. A tagok ismételten
megbízhatók. Az elnök és a titkár a kuratórium tagjai közül kerül ki.
[14]4.3. A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a
bankszámla feletti rendelkezésre.
[15],[16] A kuratórium elnöke: [17] Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd,
Áchim A. u. 1/1.
[18]A kuratórium titkára: [19] Hangya Lajosné 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI.
540/D.
[20]Tagok: Dr. Perneczky László Árpád 1125 Budapest Kútvölgyi út. 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén- 5500 Gyomaendrőd, Áchim András
utca 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó- 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János út 23.
[21]Dobó Sándorné – 5500 Gyomaendrőd, Hársfa u. 21.
[22] Hevesi- Nagy Anikó- 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 36/38. V.
emelet 38.
Diószegi Gyula Antalné- 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 89.
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Fülöp Imréné- 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2. ajtó
4.4. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
kuratóriumot az elnök hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni, ha legalább 2
kuratóriumi tag, a felügyelő bizottság, vagy az alapító írásban az ok megjelölésével az
elnöktől, vagy a titkártól kérik. A kuratórium elnöke a kuratórium ülését legkésőbb a
kérelem kézhezvételét követő 15 napra köteles összehívni.
A kuratórium ülésére az írásbeli meghívót a napirendek feltüntetésével úgy kell
megküldeni, hogy azt a tagok az ülés megelőzését követő 5 nappal kézhez kapják
Ennél rövidebb időköz alapján kiküldött meghívó alapján a kuratóriumi ülés akkor
szabályos, ha sem írásban sem az ülésen ellene egyetlen kuratóriumi tag sem emelt
kifogást.
4.5. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de a kuratórium
munkáját nem zavarhatja. A kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a
kuratórium elnöke, és egy tagja hitelesít. A jegyzőkönyv az ülés helyét, idejét, a
napirendeket, a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolót, a
kuratóriumi döntések végrehajtásáról készült jelentést, a napirendhez kapcsolódó
előterjesztést, valamint a hozzászólások lényegét, és a meghozott döntéseket,
valamint a döntéshez kapcsolódó igen-nem szavazatok, valamint a tartózkodók
számát tartalmazza. A kuratórium titkára a döntésekről és azok végrehajtásáról
regiszteres nyilvántartást vezet. A jegyzőkönyvek őrzéséről a kuratórium titkára
gondoskodik.
4.6. A kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, abba az ok
megjelölésével bárki betekinthet. A jegyzőkönyvekbe való betekintést a kuratórium
titkára biztosítja. A kuratórium döntéseiről az érintetteket, ha a döntés
meghozatalakor nem voltak jelen a kuratórium titkára írásban tájékoztatja. A
nagyszámú (12 főnél több) érintett esetén a döntés kihirdetése a polgármesteri
hivatal hirdetőjére való kifüggesztéssel történik meg. A kifüggesztés időtartamának
legalább 15 napnak kell lennie.
[23]4.7.Nem vehet részt a kuratórium döntésében az a tag, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1 pontja), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó)
a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekel.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
4.8. A Közalapítvány kuratóriumában illetve felügyelő bizottságában nem tölthet be
tisztséget az a személy, aki olyan közcélú szervezetnél töltött be vezető tisztséget a
megszűnést megelőző két éven belül legalább egy évig, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium valamint a felügyelő bizottsági tagok, illetve az ennek jelölt személy
köteles az alapítót tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg műs közhasznú
szervezetnél is betölt.
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[24]4.9. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
5./
[25]A kuratórium feladata:
- az közalapítványi vagyon állagának megőrzése,
- a közgyűjteményi szervezetekkel való együttműködés fejlesztése
- az alapítvány gazdálkodásának irányítása, az alapítvány gazdálkodásának irányítása,
az alapítványi vagyon felhasználásnak, hasznosításának meghatározása
- a felhasználás ellenőrzése
- ügyrendjének elfogadása és abban annak meghatározása, hogy ha az alapítvány
alkalmazottakat foglalkoztat, hogyan gyakorolja a munkáltatói jogokat, milyen
létszám és bérkeretet biztosít.
6./
[26]A kuratórium határozatképessége:
A kuratórium határozatképes, ha 5 fő jelen van. A kuratórium határozatait a tagok
szavazatainak egyszerű többségével hozza. A kuratórium működésének egyéb eljárási
kérdéseit az ügyrend határozza meg. Az ügyrend elfogadásához, valamint
módosításához a kuratóriumi tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóriumi tagok
legalább 8/9-nek támogatni kell az elfogadást vagy módosítást.
7./
[27]A közalapítvány titkára:
A kuratórium titkára operatív-ügyintéző-koordináló feladatokat lát el.
8./

[28] Felügyelő bizottság

[29]8.1. A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú
felügyelő bizottságot hoz létre.
Tagjai:
 Molnárné Vajó Katalin Mária, 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1/1.
 Dr. Komlovszki Zita, 5553 Kondoros, Szabadság út 4.
 Ugrainé Gróf Éva- 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi Ferenc út 24.
8.2. A felügyelő bizottság tagjait az alapító 5 évre kéri fel, a tagok ismételten is
megbízhatók.
8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre
támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány működését.
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A kuratórium elé terjesztett a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket,
előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.
Célvizsgálatot akkor folytathat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.
8.4. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium
ülésein, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek, a közalapítvány irataiba
betekinthetnek.
8.5. A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer
beszámol az alapítónak.
8.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá.
8.7. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény(mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium
döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 15 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, valamint az alapítót.
8.8. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személy hozzátartozója.
[30]8.9. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy
vezető tisztségviselője
9./
[31]A közalapítványi célra rendelt vagyon.
Az közalapítvány vagyona 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió 00/100 forint, amely a
gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz-ú, valamint a 210. tulajdoni
lapszámú és 116. hrsz-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Kossuth út 11. szám alatti ingatlanból áll.
Az alapító átruházza a kezelői jogát az alapítványra, hozzájárul a földhivatali
bejegyzéshez
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10./
[32]A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége:
A Közalapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium
dönt. Közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. [33]Az alapítványhoz
csatlakozó nem jogosult az alapítói jogok gyakorlására.
11./

[34]A közalapítvány gazdálkodása:
11.1. A vagyon felhasználásról a kuratórium dönt.
A vagyon felhasználásának mind közvetve, mind közvetlenül a Közalapítvány céljainak
megvalósítását kell szolgálnia.
11.2. Az alapító a kuratóriumot felhatalmazza, hogy a Közalapítvány vagyonával
vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak megvalósítását
szolgálja, azokat nem veszélyeztetheti. A Közalapítvány átmenetileg szabad
készpénzvagyona csak állampapírban helyezhető el.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordíthatja.
11.3. A kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente
dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, mely a 3. pontban felsorolt
fontossági sorrend figyelembevételével történik.
A döntések végrehajtásáról a kuratórium titkára gondoskodik.
[35]11.4. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti
juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy
kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít
meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a
természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli
ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének tízszeresét." (Áht. 104/A. § (2) bekezdés)
12./
[36]Záró rendelkezések:
12.1. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik, a képző-, ipar- és
fotóművészet, már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati,
társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.[37]
12.2.A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatairól a helyi sajtó, valamint éves beszámolójának a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalban[38] lévő hirdetőkre való kifüggesztés útján a
kuratórium a nyilvánosságot évente legalább egy alakalommal köteles tájékoztatni.
12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 30-ig[39] köteles beszámolni az
előző év gazdálkodásáról. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a
12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.
12.4. a Közalapítvány – Ptk.-ban meghatározott okok miatt történő – megszűnése
esetén
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az alapítványi vagyon a gyomaendrődi önkormányzatra száll vissza, amely köteles azt
a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről köteles a
nyilvánosságot a 12.2. pontban foglaltak szerint tájékoztatni.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényességéhez az alapító okirat
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
[40]

Gyomaendrőd, 2017. augusztus ...
P.H.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Toldi Balázs polgármester
Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A
módosításnak megfelelő változtatásokat félkövér, dőlt betű, valamint lábjegyzet jelzi.
Ellenjegyezem 2017. augusztus … napján:
__________________________
dr. Varga Imre
ügyvéd
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.

[1]Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[2]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[3] Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[4]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[5] Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[6] Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[7]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[8]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[9] Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[10] Módosította:_ 102/1998. (IV. 30.) KT. sz. határozat
[11] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[12] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[13]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
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[14] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[15] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[16] Módosította:_451/2014. (IX.25.) KT. sz. határozat
[17]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[18] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[19]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[20] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[21] Módosította a 21/2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
[22] Módosította:_452/2014. (IX.25.) KT. sz. határozat
[23] Módosította: 627/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
[24] Beiktatta: 627/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata
[25] Módosította: 102/1998.(IV.30.) KT. számú határozat
[26] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[27] A második és harmadik mondatot törölte a 102/1998.(IV.30.) KT. számú határozat
[28] A szöveget beiktatta a /1998.(IV.30.) KT. számú határozat
[29] Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
[30] Beiktatta a 627/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. számú határozat
[31] Módosította a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú határozat
[32] Módosította a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú határozat
[33] Módosította a ……/2017. (VIII. ….) KT. számú határozat
[34] A szöveget törölte és az alábbi szöveget iktatta be a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú
határozat
[35] Beiktatta: 304/2003. (XI. 27.) KT. sz. határozat
[36] kiegészítette a 102/1998. (IV: 30.) KT. sz. határozat
[37] Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[38] Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[39] Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
[40]Módosította:_ …/2017. (VIII. …) KT. sz. határozat
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Pályázati kiírás a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás
ellátására
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 a Határ
Győző Városi Könyvtár vezetésével Dinyáné Bánfi Ibolya közalkalmazottat bízta meg,
akinek a megbízása 2017. december 31. napjával megszűnik.
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a magasabb vezetői beosztás
ellátására pályázatot kell kiírni, mely pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
Ennek megfelelően a képviselő-testületnek döntenie kell a pályázati kiírásról, mely a
döntési javaslatban olvasható. Továbbá dönteni kell arról, hogy a polgármester
részére megadják a megbízást a szakmai bíráló bizottság létrehozására a pályázók
meghallgatása céljából.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a pályázati kiírást
tartalmazó 1. 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
401/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §,
20/B. §-ai és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Határ
Győző Városi Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év; 2018.
január 1. napjától 2022. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 5502
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az
intézményi SzMSz-ben meghatározottak szerint végzi. Mint vezető a költségvetés
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek
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biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a
dolgozók felett. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az
intézmény SzMSz rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott
bízható meg, aki rendelkezik:















szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
A
fentieknek
megfelelő
végzettségének
valamint
az
intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai
gyakorlatot szerzett,
Rendelkezik a fentieknek megfelelő végzettséggel, továbbá a könyvtári
minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel
rendelkezik, vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata
benyújtásakor ezen képzésen részt vesz és azt igazolja.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor részt vesz a könyvtári
minőségirányítási ismereteket nyújtó 120 órás képzésen és azt igazolja, akkor
vezetői megbízása kezdetétől számított 2 éven belül igazolnia kell a képzés
elvégzését. Ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást
visszavonja.
A könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő
két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a
munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a fent nevezett
tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal
igazolja.
Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával egyenértékű a munkakörnek megfelelő, a felsőoktatásban
szerzett felsőfokú szakképzettséget igazoló, vagy szakirányú továbbképzésben
szerzett okirat vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
segédkönyvtáros
megnevezésű
szakképesítés
megszerzését
igazoló
bizonyítvány.
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Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
Betöltendő munkakör: könyvtáros
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:




határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
jó kommunikációs képesség,
jó kapcsolatépítő- és kapcsolattartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázati anyag az alábbi tartalommal:










részletes szakmai, fényképes önéletrajz,
az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a
kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet
szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot,
vagy az elvégzését igazoló okiratot bemutatja
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárást
hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. január 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester,
Hoffmanné Szabó Gabriella és Csordás Ádám személyügyi ügyintéző nyújt, a 0666/581-234-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
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Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot:
VI…………/2017.,
valamint
a
beosztás
megnevezését:
Intézményvezető/könyvtáros, vagy
Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat szakértői bíráló bizottság hallgatja meg, melynek írásba foglalt
véleményét mérlegelve dönt a Képviselő-testület.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja – www.gyomaendrod.hu – 2017.
szeptember 6.
Tájékoztató:
A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást
megkapja, az intézményt megismerheti.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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
402/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Határ Győző Városi
Könyvtár Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra
pályázók meghallgatására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott Bíráló bizottságot hozza létre.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Egy fő köztisztviselő foglalkoztatása az adóellenőrzések folyamatos fenntartása
érdekében
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület augusztusi
ülésére kellett kidolgozni, hogy az adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében
egy fő köztisztviselő alkalmazása mekkora éves költséget jelentene a hivatal számára,
illetve az ellenőrzési feladat ellátása során mekkora többletbevételt érhetne el az
önkormányzat.
Egy fő foglalkoztatott éves költsége, felsőfokú végzettség esetén, 14 év szolgálati
jogviszonyig 2.842.520 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak.
Látható, hogy 2014 és 2015-ben, amikor adóellenőrök foglalkoztatására került sor, az
ellenőrzési tevékenység pozitív eredménnyel zárt még úgy is, hogy az ellenőrök nem
csak az alapilletményeket kapták meg, hanem a munkájuk eredményessége után
számított jutalékot.
Javasolt az egy fő foglalkoztatása, hiszen ha nincs folyamatos ellenőrzés, akkor az adó
befizetési kedv is csökken a lakosságnál.
Mindhárom bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete az
adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében, 2018. január 1. napjától egy fő
köztisztviselővel bővüljön.
Toldi Balázs polgármester 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
403/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az
adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében hozzájárul, hogy a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett
létszámkerete 2018. január 1. napjától egy fő köztisztviselővel
bővüljön, melynek költségeit a 2018. évi költségvetési rendelettervezet összeállításánál betervezi.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Weigertné Gubucz Edit a Kállai
Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta a XX. Nemzetközi Sajt
és Túrófesztivál előzetes költségvetésének kiindulási alapjait, valamint a fesztivál
tervezett időpontját. A tervezett időpont 2018. április 28. (szombat) – 2018. április 30.
(hétfő). A rendezvény tervezett bevétele mindösszesen: 7.873.600,-Ft, míg a tervezett
kiadások: 7.985.570 Ft.
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság azzal a
kiegészítéssel javasolta a döntési javaslat elfogadását, hogy abba szerepeljen a
6.500.000 Ft önkormányzati forrás is.
Betkó József bizottsági elnök remélte, hogy a mostani tervezett számításoknál a
bevételek és a kiadások közé nem csúszik be 1 millió Ft különbség, mint ahogy az
történt az idei évi rendezvénynél.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, a maga részéről Gyomaendrődöt május 1ei ünnepség nélkül nem tudja elképzelni. A benyújtott tervezet szerint ugyanis 2018ban a városban nem lenne semmilyen május 1-ei rendezvény. Ezt egy kicsit át kellene
gondolni. Véleménye szerint a város lakossága bizonyította már, hogy ha május 1-én
vagy augusztus 20-án van rendezvény a városban, akkor arra megmozdulnak.
Így ezt a tervezetet nem javasolja elfogadásra.
Azon is el kellene gondolkodni, hogy két-három napon keresztül nem biztos, hogy
ingyenes rendezvényt kell csinálni, akkor, amikor tudjuk, hogy több millió Ft-ba kerül
egy nagyobb fellépő díja.
Kérte, hogy gondolják át ezeket. Annak idején azt mondta a képviselő-testület, hogy
változtatni fog a rendezvények szerkezetén, de jelentősebb változás nem történt azon
kívül, hogy a szervezést elvették a GYÜSZTÉ-től.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint Gyomaendrődnek nem
túl szerencsés 3-4 napos rendezvényeket szervezni. Ebből a keretből négy napig nem
tudnak olyan programokat biztosítani, ami sok vendéget hozna a városnak. Két napot
olyan programokkal megtölteni, amire eljönnek az érdeklődők, éppen elég lenne.
Farkas Zoltánné képviselő megkérdezte Poharelec képviselő urat, hogy mire gondol
május 1-én, ha külön választanák a sajt és túrófesztiváltól, akkor mi lenne az a
program, ami oda illeszthető lenne.
Poharelec László képviselő válaszolva elmondta, több éves tapasztalat, hogy
Gyomaendrődön nagy hagyománya van a május 1-ei kolbásznak. A május 1-ei
rendezvényeket bármelyik téren meg lehet rendezni. A délelőtti fellépők akár

1061

lehetnek a helyi fellépők, de lehet külső szórakoztató produkciót is biztosítani, játékos
mozgó vidámparkot. Este pedig egy zenei könnyű koncertet csinálni.
Szintén több éves tapasztalat, hogy a sajt-és túrófesztiválnak pénteki napon kell
kezdődnie, ha azt akarják, hogy a protokolláris személyek eljöjjenek.
Javasolta, hogy péntek, szombat legyen a sajt-és túrófesztivál, május 1-én pedig egy
május 1-ei rendezvény. Amennyiben a fesztivált még is több naposra tervezik, akkor
az esti nagykoncert legyen belépődíjas. Minden nagyobb fesztiválon már belépősek
ezek a koncertek. A város költségvetése nem fogja bírni az egyre növekvő
költségeket. Vagy belépőssé kell tenni, vagy lecsökkenteni a rendezvények számát. A
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai nagyon szép műsorokat szoktak adni, amit
május 1-e délelőttjén biztos szívesen bemutatnának a nagyközönségnek.
Módosító javaslattal élt, miszerint a sajt-és túrófesztivál április 27-én, pénteken
kezdődjön és legyen még április 28-án, május 1 pedig legyen május 1
Gyomaendrődön.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a XX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál időpontjának a 2018. április 27- 2018. április 28. időpontot határozzák
meg. Május 1-én pedig legyen május 1-ei program a városban. Továbbá a XX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez 6.500.000 Ft-ot különítenek a
2018. évi költségvetésbe.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elutasítja Poharelec László képviselő módosító javaslatát, amely
szerint a Képviselő-testület a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
időpontjának a 2018. április 27- 2018. április 28. időpontot határozza
meg. Május 1-én pedig legyen május 1-ei program a városban.
Továbbá a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez
6.500.000 Ft-ot különítsenek a 2018. évi költségvetésbe.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a döntésre figyelemmel az eredeti döntési javaslatot tette
fel szavazásra, kiegészítve azzal, hogy a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez 6.500.000 Ft-ot különítenek a 2018. évi költségvetésbe.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja
el Weigertné Gubucz Edit mb intézményvezető beszámolóját a XX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester módosító javaslattal élt, miszerint kérjék fel az Ügyrendi
Bizottságot, hogy a szeptemberi ülésre a Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményvezetőjével egyeztetve tegyen javaslatot, hogy hogyan legyen
megrendezve a 2018. évi Sajt-és Túrófesztivál.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a 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
406/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetőjével egyeztetve tegyen javaslatot, a XX. Nemzetközi
Sajt és Túrófesztivál megrendezésére, és azt terjessze be a képviselőtestület szeptemberi ülésére.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót az előterjesztés
ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
2014 áprilisában benyújtott kérelmében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
Kállai Ferenc színművészt ábrázoló mellszobrot kíván felállítani Gyomaendrőd város
közterületén, melyhez az önkormányzat hozzájárulását kérte. A Képviselő-testület
támogatta a Baráti Kör kérését és a szobor felállításának helyszínéül a Szabadság
teret jelölte ki.
2015 szeptemberében újabb kérelem érkezett, melyben a Baráti Kör anyagi
támogatást kért a várostól a szobor megvalósításához. A Képviselő-testület 1,5 millió
forint támogatást biztosított a Gyomai Szülőföld Baráti Kör által kezdeményezett
szobor felállításához, mely támogatást a szerződésben rögzítetteknek megfelelően
közvetlenül a szobrászművész részére utalt át az önkormányzat.
Jelen kérelemben a Baráti Kör elnöke arról nyújt tájékoztatást, hogy a 2015. évben
felállított, Kállai Ferenc színművészt ábrázoló mellszobor pénzügyi elszámolása Szőke
Sándor szobrásszal a mai napig nem történt meg. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör a 6,5
millió forint értékű munkából 4 millió forintot rendezett a művész úr felé és kéri
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének anyagi segítségét a fennmaradó 2,5
millió forint összegű tartozás pénzügyi rendezéséhez.
Az önkormányzat civil szervezet részére történő támogatás nyújtásnál vizsgálja, hogy
az adott szervezet eleget tett-e egyszerűsített beszámolója letétbe helyezési
kötelezettségének. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, részére
további támogatás nem nyújtható. Az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában
nem jelenik meg a Gyomai Szülőföld Baráti Kör letétbe helyezett 2016. évi
egyszerűsített beszámolója.
A Bizottsági ülésekkel egy időben a Gyomai Szülőföld Baráti Kör elnöke tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy a 2016. évi beszámolójuk letétbe helyezése 2017. május 31.
napjáig nem történt meg, ennek pótlásáról a felhívást követően intézkedtek.
A szobor költségének pénzügyi rendezését követően a Gyomai Szülőföld Baráti Kör a
város tulajdonába kívánja adni az emlékművet.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Gyomai Szülőföld Baráti Kör tartozásának
rendezéséhez 1 millió Ft összegű támogatást biztosítson abban az esetben, ha a
Kérelmező megfelel a támogatás nyújtás feltételeinek, azaz eleget tett előírt
beszámolási kötelezettségének.
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A Pénzügyi Bizottság elutasította az újabb támogatás biztosítását a Gyomai Szülőföld
Baráti Kör részére, ugyanakkor az adomány elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek abban az esetben, ha a Kállai Ferenc emlékére felállított szobor per-,
teher-és igénymentes.
Az Ügyrendi Bizottság se a támogatás biztosítását, se az adomány elfogadását nem
javasolja a Képviselő-testületnek.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet a Szülőföld Baráti Kör elnöke kiegészítésként
elmondta, annak idején a Baráti Kör egy mellszobornak a felállítását vállalta. Ezt írta
alá Kállai Ferenc özvegye is, ugyanis egy ilyen mértékű emlékmű felállításának a
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család, illetve a megbízott személy hozzájárulását kellett, hogy kérjék. Elkészült a
mellszobor, amit elküldött a művész, de az nem tetszett. Ezután készített egy álló
szobrot, ami szintén nem tetszett. Végül a felállításra került ülő szobrot választotta
Pergel Zsuzsa az özvegynek a megbízottja. Ezt a szobrot kérték. Akkor ő közölte
velük, hogy a Baráti Körnek nincs annyi pénze, hogy ezt megcsináltassák, amire az
volt a válasz, hogy nem baj, ki lehet pótolni. Sajnos ennek írásos nyoma viszont nincs.
Más megoldást nem lát, ha az önkormányzattól nem kapják meg a kért segítséget,
akkor mivel jelen pillanatban a Baráti Kör tulajdonában van a szobor, akkor
megpróbálják bármelyik nagyobb városnak felajánlani, aki kifizeti helyettük ezt a 2.5
millió Ft-ot. A Baráti Kör egy kis szervezet, 16 fővel működik, nincs bevételi forrásuk,
illetve majd az SZJ 1 %-ból tudnak bevételre szert tenni. Ez az, amit a jövő évtől
minden esetben fel tudnak majd ajánlani.
A szobrot ki kell fizetni, de az 1 %-ból nagyon sokára jönne össze a hiányzó összeg.
Bíróságra nem akar emiatt menni, mert akkor az már a várost is érinti. Más megoldást
akkor nem lát, minthogy eladják a szobrot, felajánlják nagyobb városnak, ahol ennyi
segítséget megadnak. Úgy érzi, hogy a Baráti Kör megdolgozott ennek a szobornak a
létrejöttéért.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Kállai Ferenc
Alapítványhoz fordultak-e írásos kérelemmel, kaptak-e erre választ. Van-e arra
lehetőség, hogy a képviselő-testület segítségért forduljon az alapítványhoz.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet válaszolva elmondta, igen, szóban fordultak
segítségért, melyre az volt a válasz, hogy abból a pénzből pótolják ki, amit a
Gyomaendrőd kapott a Kállai hagyatékkal. A szobor átadása előtt ismételten felhívta
Pergel Zsuzsát, hogy tájékoztassa a szobor átadás időpontjáról, a részletekről, aki
aztán Polgármester urat felhívva felháborodását fejezte ki, hogy a Kállai hagyatékot
ilyen célra akarja felhasználni a város.
Poharelec László képviselő megkérdezte, azóta keresték-e az Özvegyet, illetve az
illetékes személyeket, hogy rendeződjön a szobor kifizetésének sorsa. Senkinek nem
lehet célja az, hogy ezt a szobrot innen elvigyék. A város is hozzájárult anyagilag, így
joga van ahhoz, hogy beleszóljon ebbe.
Véleménye szerint az illetékeseket ismételten meg kellene keresni, megnyugtatni
őket, hogy itt egy emlékállításról volt szó, és megnyugvással mindenki részéről
rendeződjön ez a helyzet. Adott esetben még a szobrásszal is lehetne beszélni, hogy
hogyan és miként lehetne rendezni ezt a dolgot.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy fogadják el a beterjesztett döntési
javaslatokat, hiszen költségvetési támogatást nem adhatnak a Baráti Kör részére, a
2016. évi beszámolójuk letétbe helyezésének hiánya miatt. Így az adományozás
elfogadásáról sem tud a testület dönteni, mivel a szobor még nincs a Baráti Kör
tulajdonában.
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Hangsúlyozta, hogy a szobor elkészítéséhez az önkormányzat is adott támogatást,
melyet közvetlenül a művésznek fizettek ki. Fontos továbbá, hogy ez egy részben
pályázati pénzből megvalósult műalkotás, így annak városból való elkerülése komoly
problémákat vethet fel.
Javasolta, hogy a Baráti Kör gondolja át az elképzelését a szobor sorsát illetően, és az
elkövetkező hónapot használják fel arra, hogy rendezzék a szobor tulajdonviszonyait.
Halászné Dr. Balogh Erzsébet megjegyezte, a Baráti Kör határidőre eleget tett az
egyszerűsített beszámolója letétbe helyezési kötelezettségének. Postai úton
tértivevénnyel adta fel az Országos Bírósági Hivatalnak. Azt nem tudja, hogy az miért
nem jelent meg a Bírósági Hivatal nyilvántartásában.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, ahogy a beszámoló megjelenik a
Bíróság hivatalos honlapján, akkor tudnak erről tovább érdemben tárgyalni.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, a civil törvény szabálya szerint, abban az esetben
biztosítható a költségvetési támogatás, amikor az Országos Bírósági Hivatalnál a
letétbehelyezés megtörtént. Ez vagy úgy látható, hogy a Bíróság hivatalos honlapján
közzéteszi, vagy igazolást állít ki arról, hogy a beszámolót megkapta, befogadta. A
postai feladást igazoló ajánlószelvény viszont még nem jelenti a nyilvántartásba
vételt.
Toldi Balázs polgármester lezárta a témát és felkérte a képviselőket, hogy döntsenek
a támogatás elutasításáról szóló 1. döntési javaslatról. Az adományozás elfogadásáról
szóló 2. döntési javaslatról a jelen helyzetben nem javasolta dönteni.
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
407/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomai Szülőföld Baráti Kör támogatási kérelmét elutasítja, mivel
Kérelmező 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 2017. május 31.
napjáig nem helyezte letétbe az Országos Bírósági Hivatalnál. Azon
szervezet részére, mely ezen kötelezettségének nem tesz eleget
önkormányzati támogatás nem nyújtható.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Dr. Ágoston Sándor könyvkiadás támogatási kérelme
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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, Dr. Ágoston Sándor történész –
ny. középiskolai tanár a mellékelt kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.
Kérelmében megfogalmazza, hogy 2018. március 15-én az 1848-as forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szeretné megjelentetni „A hazáért és a
szabadságért – előre! * Büdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es
szabadságharcban” című könyvét. A készülő könyvből vett adatok alapján GyomárólEndrődről 20 fő állt be a Rákóczi-szabadcsapatba.
Jelen kérelmében 100 ezer forint szponzori támogatást kér az önkormányzattól a
könyv nyomdai munkálatainak költségeihez.
A véleményező bizottságok tárgyalták a kérelmet és annak elutasítását javasolják a
képviselő-testület számára.
Betkó József bizottsági elnök módosító javaslattal élt, hogy 50.000 Ft támogatást
szavazzon meg a képviselő-testület a 2016 évi szabadmaradvány terhére.
Dr. Ágoston Sándor elmondta, tősgyökeres gyomai, hősei 1717 óta Gyomán éltek.
Jó maga is hosszú ideig élt Gyomán, 1975-től él Dévaványán. Több könyvet írt már a
Gyomiakról, Endrődiekről. A készülő könyve is arról szól, hogy földijei milyen bátran
vettek részt Vasvári őrnagy parancsnoksága alatt a 48-49-es Szabadságharcban.
Megköszönné ezt a javasolt támogatást, de mivel a támogatás nem volt betervezve
az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe, ezért decemberben ismételt kérelemmel
fordulna a testület felé, hogy 100.000 Ft támogatást biztosítsanak számára. A
támogatás fejében 10 db könyvet adna a középiskolák, a könyvtár és az idősek
otthona részére.
Elmondta még, hogy 1000 példányszámú könyvre tervezve a költségvetés kb. 2 millió
Ft.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, hogy a megjelenő könyvben hány oldal fog
Gyomaendrőről szólni.
Dr. Ágoston Sándor válaszolva elmondta, a könyv a Rákóczi szabad csapatról fog
szólni, amibe benne lesznek a gyomaiak és még mások is.
Toldi Balázs polgármester viszonyításként megkérdezte Dinyáné Bánfi Ibolyát, a
Határ Győző Városi Könyvtár vezetőjét, hogy a Gyomaendrődi Ki Kicsoda c. könyv
hány példányban készült és mennyi volt a kiadás költsége.
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Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető válaszolva elmondta, a 850 oldalas könyv
1000 példányban készült el és 2.300.000 Ft volt a költsége.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta még, hogy a Gyoma 300 éve
évfordulóra megjelent Gyoma múltjáról, jelen időben c. könyvet, mely szintén 300
oldalas, 200.000 Ft-tal támogatta az önkormányzat.
/ Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11
fő. /
Betkó József bizottsági elnök az elhangzottakra figyelemmel visszavonta módosító
javaslatát.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a támogatási kérelem
elutasításáról szóló 2. döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ágoston
Sándor kérelmét, - „A hazáért és a szabadságért – előre! * Büdiek és
szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban” című
könyv kiadásának támogatására - elutasítja, tekintettel arra, hogy
nincs a 2017. évi költségvetésben erre meghatározott forrás.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Varga Lajos Sportcsarnok eszközfejlesztés
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 2017. évi költségvetés
tervezésénél figyelembe lett véve a Varga Lajos Sportcsarnok eszközállományának
leromlott állapota is, így a költségvetés felhalmozási kiadásai között 2 millió forint
került elkülönítésre.
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A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a fejlesztési javaslatát, melyet a
testnevelő tanárok véleménye alapján állítottak össze.
A fejlesztési javaslatban az előterjesztésben felsorolt eszközök szerepelnek. Az
eszközök értéke 1.527.927 Ft.
A javasolt fejlesztés a költségvetésben elkülönített forrás terhére finanszírozható.
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Varga Lajos Sportcsarnok eszközfejlesztésére készített
javaslatát elfogadja és a 2017. évi költségvetés 8. melléklete 45. sora terhére az alábbi
eszközök beszerzését támogatja:
Megnevezés:
Mennyiség:
Bruttó
Bruttó összesen:
egységár:
Tornaszekrény 5 részes
3
64 933 Ft
194 799 Ft
Tornapad 4m
6
46 187 Ft
277 122 Ft
Medicin labda 3kg
12
7 112 Ft
85 344 Ft
Dobbantó
2
45 853 Ft
91 706 Ft
Zsámoly
10
10 918 Ft
109 180 Ft
Medicin labda 4kg
6
6 915 Ft
41490 Ft
Torna szőnyeg 400x140x10
6
54 705 Ft
328 230 Ft
Medicin labda 2kg
10
5 440 Ft
54 400 Ft
Mászókötél 5m
3
8 985 Ft
26 955 Ft
Tornagerenda velúrozás
2
8 985 Ft
17 970 Ft
Kézilabdaháló (pár)
2
14 264 Ft
28 528 Ft
Fuvardíj
1
27 123 Ft
27 123 Ft
Levegő kompresszor
1
28 000 Ft
28 000 Ft
Járható szekrény
2
93 600 Ft
187 200 Ft
Lelátó feljáróra lécszerelés
36
830 Ft
29 880 Ft
(tároló kialakítás)
Összesen:
1.527.927 Ft
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Közvilágítási hálózat fejlesztése II. ütem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testületi a 2017. júniusi ülésen
tárgyalta a 2017. évi közvilágítási hálózat bővítését is, és többek között határozott
arról, hogy a Liget Fürdő előtti parkoló közvilágításának kiépítésére csökkentett
műszaki tartalommal készüljön költségbecslés és előterjesztés.
A költségbecslés elkészült és az alábbiakat tartalmazza:
5 db új 6 m-es kandeláber 70 W-os (használt) Zafir lámpatestekkel, és 150 m új
közvilágítási hálózat. A tervezési díj: 150.000 Ft + Áfa, kivitelezési díj: 1.140.000 Ft +
Áfa. Összesen: 1.290.000 Ft + Áfa, bruttó 1.638.300 Ft.
A 2017. évi költségvetésben közvilágítási hálózat fejlesztésére 5 millió forint került
elkülönítésre, melyből a fenti fejlesztés finanszírozható.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a Semmelweis utcai parkoló közvilágításának kiépítését 5
db kandeláberrel és lámpatesttel, valamint 150 m hálózatépítéssel. A
fejlesztéshez szükséges bruttó 1.638.300 Ft-ot a 2017. évi
költségvetés 8. mellékletében közvilágítási hálózat bővítésre
elkülönített 5 millió forint terhére biztosítja.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítési feladataira forrás biztosítása
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a TOP 2. fordulós pályázatok
előkészítési költségek finanszírozására a testület 10 millió Ft összegű keretet jelölt ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a teljes előkészítő tevékenység bruttó költsége
24.144.530 Ft. Nyertes pályázat esetén ezen költség teljes körűen elszámolható lesz a
projektek támogatásának terhére. Az előkészítésre vonatkozó kötelezettségvállalás
időpontjában viszont még nem ismert a támogató hatóság döntése, így szükség van
a teljes előkészítési költség fedezetének biztosítására.
Amennyiben a benyújtott pályázatok nem részesülnek támogatásban, úgy az
önkormányzatot terhelő költség maximális összege 4.180.500 Ft.
A véleményező bizottságok javasolják a Képviselő-testületnek, hogy az előkészítő
munkák fedezetére elkülönített 10 millió Ft összegű kerethez további 15 millió Ft-ot
biztosítson.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 2.
fordulós
pályázatok
benyújtásához
szükséges
előkészítő
tevékenységek finanszírozására további 15 millió Ft összegű keretet
jelöl ki a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet TOP és
egyéb pályázati saját erő költségvetési sor (107. sor) terhére.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Ingatlan bérleti pályázat bírálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testülete a legutóbbi ülésén
tárgyalta a 3748/3 hrsz-ú ingatlan bérletére kiírt pályázati felhívásra beérkezett
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pályázatot, azonban a pályázat és a pályázati kiírás közötti ellentmondás miatt ez az
eljárás eredménytelennek lett nyilvánítva. A Képviselő-testület határozata alapján új
pályázat került meghirdetésre.
A pályázati felhívásban meghatározásra került, hogy az ingatlant energiatermelésre
kell hasznosítani és a bérlet határozatlan, de legalább 15 éves időre szól.
A beadási határidőig 1 db pályázat érkezett be, melyet az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Kft. Budapest, nyújtotta be.
A pályázat a tartalmi és a formai követelményeknek megfelelt, kifejtésre került, hogy
az ingatlant napenergia termelésre kívánják hasznosítani határozatlan időtartamra és
az alábbi bérleti díjakat ajánlották:
Első éves bérleti díj 1.075.000 Ft, 2. évtől 5. évig 1.075.000 Ft, 6. évtől 10. évig 562.000
Ft, és a 11. évtől pedig 246.000 Ft/év.
Kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a
képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
377/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozattal elfogadott 3748/3 hrsz. szám
alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tartós
bérbeadására kiírt pályázati felhívásra az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
által benyújtott HUW-3101/2017 iktatószámú pályázatát érvényesnek,
a pályázati eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
ingatlan bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Magyar Állam részére ingatlanrész tulajdonba adása
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.
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Betkó József bizottsági elnök elmondta, a KRIVIK Ügyvédi Iroda a „BudapestLökösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés – Gyoma-Békéscsaba
vonalszakasz, projektkód: V120.14” megnevezésű projekt területszerzési munkáit
végzi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízása alapján.
A projekt megvalósításához szükséges területek a megszerzést követően a Magyar
Állam tulajdonába, illetve a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe
kerülnek.
A beruházás kivitelezése érinti - a mellékelt kisajátítási változási vázrajz és területkimutatás alapján - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrőd,
külterület 0265/4 helyrajzi számú 1 ha 2736 m2 területű kivett út művelési ágú
ingatlant. Az ingatlan területéből 55 m2 szükséges a projekt megvalósításához.
A megállapodás a tulajdonjog átruházásra a Képviselő-testület döntése szerint lehet
ingyenesen vagy térítés ellenében. Az 55 m2 nagyságú terület bruttó nyilvántartási
értéke 76.325,- Ft.
Mindhárom véleményező bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja az 55 m2
nagyságú terület ingyenes tulajdonba átadását a Magyar Államnak.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Budapest-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem
kivitelezés – Gyoma-Békéscsaba vonalszakasz, projektkód: V120.14”
megnevezésű projekt megvalósítása érdekében a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
223/2016 számon záradékolt 0265/4 helyrajzi számú földrészletről
készített kisajátítási változási vázrajzon feltüntetettek szerint 55 m2
nagyságú területet a Magyar Állam tulajdonába ad ingyenesen.
A terület ingyenes vagyonátadására a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az országos törzshálózati
vasúti pályákkal és azok tartozékaival történő közérdekű és közcélú
fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján
kerül sor.
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az ingyenes vagyonátadáshoz
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Told Balázs polgármester
20. Napirendi pont
A 14879/8 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 Anikót a Pénzügyi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzata tulajdonát
képező, Gyomaendrőd, zártkert, 14879/8 hrsz.-ú, korábban legelő megnevezésű, 1,63
aranykorona értékű ingatlan megvásárlására vételi szándék lett bejelentve. Az
ingatlan a gyomai településrész belterületei határához közel a Mezőberény irányába
vezető 46-os főközlekedési útvonal mellett helyezkedik el.
Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges. A helyi építési szabályozás
alapján az ingatlan beépíthető, több funkcióban hasznosítható.
A Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek az ingatlan forgalomképes üzleti vagyonná való átminősítését,
illetve a nyílt árverésen történő értékesítését.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként a vagyonrendelet
módosításáról szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához
minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
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feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.
5.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 76. sora.
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2017. szeptember hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 1.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Toldi Balázs polgármester a következőkben az árverési kiírást tartalmazó 2. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 14879/8 helyrajzi számú kivett, zártkerti művelés alól kivett terület
értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 14879/8 hrsz.-ú kivett, zártkerti művelés alól kivett terület
megnevezésű ingatlan értékesítésre nyílt árverést hirdet
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
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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 Önkormányzata Képviselő–testülete
egyfordulós nyilvános árverést hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd,
14879/8 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 megszerezhetik.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező
vehet részt a versenytárgyaláson. 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 a
versenytárgyaláson kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit: bruttó 1.560.000,- Ft. Licitlépcső: 10.000,-Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
14879/8 hrsz.
Elhelyezkedése: A terület a gyomai településrész belterületei
határához közel a Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési
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útvonal mellett helyezkedik el. Megközelítése a műútról letérve
földúton lehetséges.
3. A szabályozási terv előírásai.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
alapján „Ge” egyéb ipari gazdasági övezet előírásai vannak érvényben.
4. Az árverés.
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
4.3 Ideje: 2017. szeptember 15. 1000 óra.
Árverési biztosíték
5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 156.000,- Ft árverési
biztosíték utalását – legkésőbb 2017. szeptember 15.-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
visszautalásra 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
felmondja 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.
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10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (
www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az
ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Templom-zugi strandon lévő betonpartvédelem javítási munkái
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 idézett a 86/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatból.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pájer Sándor egyéni
vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Arany János utca 23/1.) által beterjesztett, a
Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő
betonpartvédelem, a nagy faház zuhanyzós építményrész oldalfalának, valamint a 12-3-6-8-as faházak onduline tetőfedés javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely a
2015. december 28-án megkötött bérleti szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő
feladata.”
Pájer Sándor bérlő álláspontja szerint a partvédelmi építmény felújításának
kötelezettsége az önkormányzatot terheli, és ezért kéri az általa elvégzett munkák,
összesen 718.834,-Ft+Áfa megtérítését.
A karbantartás fogalma a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján:
„Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő
nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi;” A számviteli törvény szerint
„nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése,
függetlenül a költségek nagyságától.”
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A fentiekben részletezetteket összegezve: a javítások költsége nem az
önkormányzatunkat terheli, mivel azok karbantartási munkálatoknak tekinthetők nem
pedig felújításoknak.
A Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság egyetért azzal, hogy a Templom-zugban
lévő strandfürdő területén lévő betonpartvédelem, javítási munkái karbantartásnak
minősülnek, mely a bérleti szerződés alapján a bérlő feladata.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pájer
Sándor egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Arany János utca
23/1.) által beterjesztett, a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1
hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő betonpartvédelem javítási
munkáit karbantartásnak tekinti, mely a 2015. december 28-án
megkötött bérleti szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő feladata.
Határidő: azonnal
/ Farkas Zoltánné és Ágostonné Farkas Mária képviselők távoztak az ülésről, a jelenlévő
képviselők száma 9 fő./
22. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szolgálati bérlakás kiutalása
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:
Papp Gábor kunszentmártoni és Gulyás Dóra Eszter kisújszállási lakosok azzal a
kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület a Magtárlaposi u.
1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakást 2017. augusztus 14. napjától - a tanítási év
kezdete előtt - biztosítsa számukra. Papp Gábor kérelmében előadta, hogy
2017/2018-as tanévtől kezdve mindketten teljes állásban dolgoznak gitártanárként a
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Ez év novemberére tervezik
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házasságkötésüket, az elmúlt években megszerették Gyomaendrődöt, a településen
kívánnak letelepedni.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője Hevesi-Nagy Anikó,
mint munkáltató támogatja kérelmezők szolgálati bérlakás kiutalása iránti kérelmét.
A Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti lakás BM kijelölésű szolgálati lakás, a
bérlőkijelölési jogot a Békés Megyei Rendőrkapitányság 2019. augusztus 31. napjáig
átengedte önkormányzatunk részére. A lakás jelenleg üresen áll, más intézmény nem
jelezte igényét a szolgálati bérlakásra.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy utalja ki a bérlakást a pedagógusok részére
2019. augusztus 31. napjáig, de legfeljebb a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyuk időtartamára.
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
416/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5500 Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakást Papp Gábor (szi.: 1991. 02. 09.
szh.: Szentes, an.: Lakó Rozália) 5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp. F/17. szám alatti
lakos részére 2017. augusztus 14. napjától 2019. augusztus 31. napjáig, de legfeljebb
a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonya
időtartamára kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi bérleti szerződés megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:

Papp Gábor
Papp Gábor
Szentes, 1991. 02. 09.
Lakó Rozália

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
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1.) Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. sz. alatti lakás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark
Gyomaendrőd, Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: Lakótér + 1,5 szoba, fürdőszoba, WC.
A lakás alapterülete: 80,32 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: garázs 18 m2
A közös használatú helyiségek és területek: --2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzátartozó garázst
2017. augusztus 14. napjától 2019. augusztus 31. napjáig, de legfeljebb a
közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek
használatáért és a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért
köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 28.900.-Ft/hó + garázs bérleti díja: 1.540.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: --Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az
önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. K&H vezetett
10402245-50514949-53571002 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 30.440.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 30.440.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők
kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de
legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a
lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába
vette 2017. augusztus 14. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2017. év augusztus hó 14. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
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8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
a
bérlemény
rendeltetésszerű
(komfortfokozatának
megfelelő
lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett
hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát
lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében
érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű)
érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan
módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az
épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói
felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.)
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
Gulyás Dóra Eszter (születési név. Gulyás Dóra Eszter, szh: Karcag, szül.idő: 1992.
02.16., an. Nagy Mária) 5310 Kisújszállás, Téglagyári u. 6/A.
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott,
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mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő),
jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú
felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan
magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az
ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében
foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus ……
……………….
Papp Gábor
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
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23. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás korszerűsítésével kapcsolatos kérelem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Jenei Bettina a lakás bérlője azzal a kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, hogy bérlakásban elvégeztetett felújítási, korszerűsítési
munkálatok költsége - mosogatógép beszereléséhez szükséges vízkiállás kialakítása,
valamint légkondicionáló felszerelése – szeretné, ha a fizetett bérleti díjból levonásra
kerülnének.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja annak elfogadását, ezzel
egyidejűleg kezdeményezte a bérleti díjak mielőbbi felülvizsgálatát, melynek során a
lakás komfortfokozatának növekedését érvényesíteni kell.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint nem biztos, hogy a lakás
kezelőjének, a Zöldpark Kft. ügyvezetőjének a feladata a lakások bérleti díjának
megállapítása, hanem erre inkább a Pénzügyi Bizottságnak kellene javaslatot tennie.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, az Ügyrendi Bizottság ülésen az hangzott el,
hogy minden önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti díját felül kell vizsgálni. 2011
óta nem voltak a díjak felülvizsgálva, megemelve. A szociális bérlakásoknál a Zöldpark
Kft-nek, míg a költségalapú bérlakásoknál az önkormányzatnak kell javaslatot tenni a
bérleti díjak mértékére.
Dr. Uhrin Anna jegyző kiemelte, a Zöldpark Kft-nek nem csak azért kell javaslatot
tenni, mert ő a szociális bérlakások kezelője, hanem a lakások kezelésével kapcsolatos
technikai feladatok is őket terheli. Ők azok, akik ismerik a lakások állapotát, milyen
karbantartási munkálatok szükségesek, ezért, mint elsődleges szakmai javaslattevők
kellenek, hogy megjelenjenek. A bérleti díjakat úgy is a rendeletben kell majd
meghatározni.
Gózan Sándor képviselő véleménye szerint a bérlőknek a tervezett felújítás,
korszerűsítés előtt talán tájékozódni kellene, hogy célszerű-e, elfogadható-e az
önkormányzat részéről.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, általában mindig érkezik kérelem, amit
személyéhez szoktak benyújtani, és amikor indokoltnak látja, akkor engedélyezni
szokta, de a testületnek is utólag döntenie kell róla.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, jelen esetben is sor került az előzetes
egyeztetésre, a polgármester úr véleménye ki lett kérve.
Az, hogy 2011 óta nem volt a bérleti díjakhoz hozzányúlva, az egy generális és
általános probléma, amit nem szabad leegyéniesíteni egy-egy lakásra.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában a kérelem elbírálásáról szóló 1.
döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben engedélyezik az elvégzett munkák
költségének lakbérbe történő jóváírását.
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
417/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jenei
Bettina Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti lakos
kérelmének helyt ad, a mosogatógép vízkiállásának kialakítási
valamint a klímaberendezés beszerzési és felszerelési, számlával
elismert költségének, mindösszesen: 258.125,- Ft-nak a lakbérbe
történő jóváírását engedélyezi.
Jenei Bettina bérlő 2017. szeptember – 2018. augusztusi (11) havi
lakbérfizetési kötelezettsége 0.-Ft (beszámított költség: 11 x 22.310Ft), 2018. szeptember havi lakbérfizetési kötelezettsége 9.595.-Ft
(beszámított költség: 12.715.-Ft).
A bérlő által felszerelt GREE GWH12KE klímaberendezés valamint a
mosogatógép vízkiállása az 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
16/3. számú lakás részét képezi, mely a lakásban marad a bérleti
jogviszony megszűnését követően.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a bérleti díjak felülvizsgálatának kezdeményezéséről szóló
2. 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
418/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lakásgazdálkodási
Koncepcióban
foglaltakkal
összhangban
kezdeményezi az önkormányzati bérlakások bérleti díjának
felülvizsgálatát, felkéri a bérlakások kezelési feladatát ellátó Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2017. novemberi
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testületi ülésre készítsen javaslatot az önkormányzati bérlakások
bérleti díjának emeléséről.
Határidő: azonnal
24. Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte Jegyzőnőt, hogy mely
területekre vonatkozik, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a parlagfüves
területeket. Az endrődi temetővel szemben van egy napraforgó tábla, amiben
töménytelen mennyiségű a parlagfű. Kül - vagy belterületnek számít-e az a terület,
kinek a feladata annak felülvizsgálata, kormányzati vagy önkormányzati.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a tegnapi napon egyezetett a
Földhivatal vezetőjével, aki beszámolt arról, hogy nekik is volt egy átfogó helyszíni
szemléjük, az Újkert soron találtak több parlagfüves területet.
Alapesetben külterületen Földhivatali, belterületen pedig jegyzői hatáskörbe tartozó
feladat. A Földhivatal kérésére a mai napon megnéztek néhány olyan területet, ami
mezőgazdasági művelés alatt van, de belterületnek számít, ezekkel kapcsolatban
megteszik a szükséges intézkedést. A kérdésben szereplő területről nem tudja, hogy
kül vagy belterületnek számít, de utána fognak nézni.
Betkó József bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a lakossági járda
felújítási pályázatra eddig 19 pályázat érkezett be. A bizottság egyetlen pályázatot
sem utasított el, forrás még van, így várják a további pályázatokat.
Elmondta még, hogy Smíri Sándor mezőőrrel bejárta a Kocsorhegyi részt, ahol találtak
egy életveszélyesnek minősíthető kidőlő félben lévő tanyát. A tulajdonos nem ismert,
így annak kiderítése után intézkedni kell az életveszélyes állapot megszűntetésére.
A Kocsorhegyen lévő postaládák más helyre történő elhelyezését is meg kellene
oldani, közelebb kellene tenni a 46-os úthoz, hogy könnyebben meg lehessen
közelíteni.
Kérdése volt továbbá, hogy lehet-e tudni valamit az Öregszőlői földút stabilizációs
pályázatról, illetve, hogy az Öregszőlőbe tervezett 6 közkifolyóból miért csak 4 tud
megépülni.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a rendelkezésre álló forrásból most
csak 4 közkifolyó megépítésére van lehetőség. A másik 2-re pedig a jövő évi
költségvetésben lehet forrást elkülöníteni.
A járdaépítéshez az építési alapanyag kiszállítását meg fogják kezdeni, illetve a
pályázóknak ki fogják küldeni a támogatási szerződéseket.
A földút stabilizációs pályázattal kapcsolatban még nincs érdemi információjuk a
vidékfejlesztési program elbírálásáról.
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Poharelec László képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Liget Fürdő
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a társaság II. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kirívó dolog nincs a gazdálkodásban, de
tudomásul kell vennünk, hogy a fürdő használódik, arra költeni kell. Szükséges lesz a
kültéri gyógyvizes medencét felújítani, illetve szó volt arról, hogy a nagyobb
vendégforgalom és a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében a csúszda
megépítését belátható időn belül meg kellene valósítani.
Felvetette továbbá, hogy a város területén több olyan magas – értékesnek nem
mondható - fa van, ami a szélsőséges időjárásban veszélyes lehet. Ezek
felülvizsgálatát el kellene végezni, illetve, ha a lakosok jelzik, akkor lehetőséget
kellene adni nekik a kivágásra. Ezt még most jó időben kellene elvégezni, nem akkor,
amikor már meg van a baj.
Dr. Uhrin Anna jegyző reagálva elmondta, az önkormányzat megkötötte azt a
vállalkozói szerződést, amely alapján a város területén –főként a ligetekben – a fák
állapota felülvizsgálatra kerül.
A lakosság általi közterületen történő fakivágás szabályait egy kormányrendelet
szabályozza. A fakivágáshoz a jegyzőtől kell engedélyt kérni, egy hatósági eljárás,
amit be kell tartani.
Poharelec László képviselő elmondta, a lakosság azt kérné, hogy az engedélyeztetési
eljárást egyszerűsítsék le, ha egy lakos egy veszélyes fa kivágást szeretné elvégezni,
akkor ne kelljen még ezért fizetnie is a kérelem benyújtásakor.
Pardi László osztályvezető megjegyezte, hogy a beérkező fakivágási kérelmek
nagyon ritkán szólnak veszélyes fák kivágásáról, általában más okok miatt szeretnék a
lakók az adott fát kivágni. A lakosok által veszélyesnek ítélt fát minden esetben
szakértővel megvizsgáltatják a fa állapotát és ez alapján szokták elbírálni a kérelmet,
hogy indokolt-e a fa kivágása, vagy nem.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi
ülés óta két nyertes pályázatról kaptunk értesítést. Az egyik a Gyomaendrődi Helyi
Közösség a Települési kultúra fejlesztéséért c. TOP CLLD pályázat, melyben 250 millió
Ft támogatásban részesült a város. A támogatási szerződés előkészítése és aláírása
folyamatban van.
A másik az EFOP 3.2.9-16-2016-00-48 kódjelű „Segíteni jöttünk!” Óvodai és Iskolai
szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban c. pályázatunk,
melyen 34.932.250 Ft a megítélt támogatás. A pályázatot a Térségi Szociális
Gondozási Központ nyújtotta be, de mivel ezt a tevékenységes a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat végzi, így a pályázatot ő fogja végig vinni.
Végezetül szólt arról, hogy Dr. Pacsika György a Járási Hivatal hivatalvezetője
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben kérte a testület hozzájárulását,
hogy a Járási Hivatal Kistárgyaló terme a „Corini terem” nevet viselhesse.
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Véleménye szerint az elnevezésnek különösebb akadálya nem lehet, javasolta a
képviselőknek, hogy egy határozatban adják meg a hozzájárulást.
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
419/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrőd, Szabadság út 1. sz. alatt lévő
Gyomaendrődi Járási Hivatal Kistárgyaló terme a „Corini terem" nevet
viselje.
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a

megjelenést és a nyílt ülést bezárta. A
munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K. m.

képviselő-testület

f.

rA {& j

\ ;/_+~
Toldi Ba'Íázs
polgármester

zárt ülésen folytatta

I

Dr. Uhrin Anna
jegyző

~~~Sá~

~»1:!&1~
Farkas Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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