GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
28/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József,
Béres János, Farkas Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varju Róbert közmunkavezető,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető
vezetője,
Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
vezetője a 3. napirendhez,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott vezetője a 6. napirendhez,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője a 6. napirendhez,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője a 10-11.
napirendhez,
Eiler Tibor helyi lakos a 20. napirendhez,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Vaszkó Katalin helyi lakos
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:03-15:29
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét. Köszöntötte az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, az osztályvezetőket és a helyi lakosságot, akik a helyi Tv keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület mai ülését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő. Jelezte távollétét Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, Vasas György Péter és Papp István
képviselők.
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor képviselők személyében.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a 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
518/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az kiküldött meghívóhoz képest, egy plusz napirend került kiküldésre egy képviselő-testületi határozat
módosítása tárgykörben. Így a nyílt ülésen 22 napirendet tárgyal a testület 23. a bejelentések, míg a zárt ülésen 2 napirend kerülne megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e kérdés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
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
519/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
2. Városi Egészségügyi Intézmény Laboratóriumának működtetése
3. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
5. XIX. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
6. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
7. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. első félévi gazdasági beszámolója
8. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolója és 2018. évi üzleti terve
9. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2017. október
31. fordulónappal, valamint a 2017.11.01–től 2018.10.31-ig tartó termelési
év üzleti terve
10. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
11. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
12. Járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok kérelmeinek benyújtása
13. Pályázati felhívás első világháborús emlékmű felújítására
14. Pályázati felhívás az első világháború emlékére rendezett kulturális programok megtartására
15. A 2.500 m2 alatti termőföldek és egyéb területek hasznosítása
16. Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
17. Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek és területek
bérleti díjai
18. Állattartó telep működtetésének megszüntetése
19. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
20. Forgalmi rend változás a Móra Ferenc utcában
21. Döntés illetményalap megállapításáról
22. A 497/2017.(X.26.) Gye. Kt. határozat módosítása
23. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor
24. Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének megbízása
25. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a szabadságának alakulásáról tájékoztatta a képviselőket. Kérte, hogy vegyék tudomásul, hogy 2017. december 11-től 13-ig,
december 15-től 22-ig és december 27-től 29-ig összesen 12 nap szabadságot kíván
letölteni.
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Kérte, hogy személyes érintettsége miatt zárják ki a szavazásból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
520/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló tudomásul vételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
521/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester beszámolóját a szabadságának
alakulásáról, amely szerint 2017. december 11-től december 13-ig,
december 15-től december 22-ig és december 27-től december 29ig, összesen 12 nap szabadságot kíván letölteni.
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.
Hozzászólás nem volt, így kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
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
522/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 271/2017. (V.25.); 413/2017.(VIII.31.); 426/2017.( IX. 28.);
427/2017.(IX.28.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
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, jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.
A 2018. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben
készült. A kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb
munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok
között.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, a döntési javaslatban szereplő 11 ellenőrzési feladatból 7 nem érinti a 2018-as évet. Akkor ez beszámoló a 2017-es évről
vagy egy jövő évi terv.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, belső ellenőrzésnél fontos, hogy folyamatos
legyen az ellenőrzés folyamata. Az intézményeket kétévente szokták felülvizsgálni,
most kerülnek sorra újra. A 2017-es évet több pontban is érinti az ellenőrzési terv.
Azokat tartja elsődlegesen fontosnak az intézményi ellenőrzéseken kívül, hogy azokat
mindenképpen vizsgálja meg a belső ellenőr. A tervezet egyébként tartalmaz 2016-os
és 2017-es ellenőrzést is.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az
ellenőrzési terv elfogadására.
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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
523/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.
Ellenőrzési
feladat

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Várható Ellen- Ellenőrzés
Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja
kockázati
időtar- őrzési módszere,
zendő
tama kapaci- típusa
időszak tényezők
tás
meghat.
A költségve- 2017.01.0 Nem a pá- Az önkormányza- február 4 revi- Szabályszerűtésből cél
1-től
lyázatban ti támogatás felzori
ségi-, rendjelleggel
2017.12.3 megjelölt használása haténap
szerellenőrnyújtott tá- 1-ig
célra fordí- konyan, gazdasázés (célellenmogatások
tották a
gosan és szabályőrzés)
rendeltetés
támogatást szerűen történjen
szerinti felhasználásának ellenőrzése
Gyomaendrőd Város,
Csárdaszállás
és Hunya
Önkormányzatánál
A Gyoma2016.01.0 Túlzott
A működés és
április 4 revi- Szabályszerűendrődi Kö- 1-től
mértékű
gazdálkodás áttezori
ségi-, Pénzzös Önkor- 2017.12.3 önkorkintése,
nap
ügyi-, Rendmányzati Hi- 1-ig
hatékonyságának
mányzati
szerellenőrvatal átfogó
kiegészítő ellenőrzése.
zés (átfogó
pénzügyi
támogatás,
ellenőrzés)
ellenőrzése
finanszírozási gon-
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dok, jogszabályok
félreértelmezése, be
nem tartása.
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja Várható Ellen- Ellenőrzés
feladat
zendő
kockázati
időtar- őrzési módszere,
tama
kapaci- típusa
időszak tényezők
tás
meghat.
Beszerzési
2017.01.0 Jogszabály- A beszerzési
szept- 6revizo Szabályszerűtevékenység 1-től
ok, helyi
szabályzatban ember ri nap ségi ellenőrellenőrzése
2018.06.3 szabályozás foglaltak alkalzés
Gyomaendrőd 0-ig
be nem tar- mazása, megVáros Önkortása, félreér- rendelések, ármányzatánál
telmezése ajánlatok, szeralátámasztó ződések vizsgádokumen- lata, dokumentumok hiá- táltság, szabálynya
szerűség ellenőrzése
Gyomaendrőd 2017.01.0 Leltározási Vagyonmozgá- március 7 revi- SzabályszerűVáros Önkor- 1-től
szabályok sok vizsgálata,
zori
ségi-, rendmányzata és a 2017.12.3 be nem tar- önkormányzatnap
szerellenőrzés
Gyomaendrő- 1-ig
tása, nem hoz hivatalhoz
(témaellenőrdi Közös
megfelelő tartozó vazés)
Önk.Hivatal
helyen tör- gyonelemek
tárgyi eszköz
ténő nyil- vizsgálata
vagyonának
vántartás
vizsgálata, a
gépek, berendezések, járművek vonatkozásában
Az Egészség- 2016.01.0 Túlzott mér- A működés és május 5 revi- Szabályszerűügyi Intéz1-től
tékű öngazdálkodás
zori
ségi-, Pénzmény gazdál- 2017.12.3 kormányzati áttekintése,
nap
ügyi-, Rendkodásának,
1-ig
kiegészítő hatékonyságászerellenőrzés
hatékony műtámogatás, nak ellenőrzése,
(átfogó ellenködésének
finanszíro- szakrendelések
őrzés)
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zási gondok, helyzete, vállaljogszabály- kozó orvosokok félreér- kal való pénztelmezése, ügyi kapcsolat
be nem tar- vizsgálata
tása.
A Roma és
2016.01.0 Finanszíro- A működés és június
Német Nem- 1-től
zási gondok, gazdálkodás
zetiségi Ön- 2017.12.3 jogszabály- vizsgálata,
kormányzat
1-ig
ok félreér- hatékonyságátelmezése, nak, szabályszeátfogó pénzügyi ellenőrbe nem tar- rűségének elzése
tása, műkö- lenőrzése. nemdési és fel- zetiségi progadatalapú ramok áttekinkiadások
tése, működési
elkülönített és feladatalapú
vezetésének támogatás felhiánya
használásának
vizsgálata.
Kegyeleti
2016.01.0 Jogszabály- A működtetés április
szolgáltatás és 1-től
ok félreér- vizsgálata, az
temetőüze2017.12.3 telmezése, önkormányzat
meltetés vizs- 1-ig
be nem tar- érdekeinek érgálata a
tása, bevétel vényesülése,
Gyomaszolg
kiesés intéz- megfelelő nyilKft.-nél a
kedések
vántartás vezeZöldpark Kftelmaradása tése, sírhelynél és az Önmiatt,
hosszabbítások
kormányzatrendszerének
nál.
vizsgálata
Tanácsadói
tevékenység
és soron kívüli
ellenőrzések
átfogó ellenőrzése vagyonnyilvántar
tás

6 revi- Szabályszerűzori
ségi-, Pénznap
ügyi-, Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

6 revi- Szabályszerűzori
ségi-, Pénznap
ügyi-, Rendszerellenőrzés
(téma ellenőrzés)

5 revizori
nap

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési fel- Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés cél- Várható Ellenőr- Ellenőrzés
adat
zendő
kockázati
ja
időtar- zési
módszere, tíidőszak tényezők
tama
kapaci- pusa
tás
meg1304. oldal

hat.
A Térségi Szo- 2016.01.0 Túlzott mér- A működés és október 5
Szabályszerűciális Gondo- 1.-l
tékű önkor- gazdálkodás
revizori ségi-, Pénzzási Központ 2017.12.3 mányzati
áttekintése,
nap
ügyi-, Rendátfogó pénz- 1-ig
kiegészítő hatékonysászerellenőrzés
ügyi ellenőrzétámogatás, gának ellen(átfogó ellense, vagyonnyilfinanszírozá- őrzése, szoőrzés)
vántartás
si gondok, ciális alap,
jogszabályok szakosított
félreértelellátás, gyermezése, be mekétkeztetés
nem tartása. vizsgálata.
IV. Csárdaszállás Községi Önkormányzat működésével kapcsolatos ellenőrzések
Várható Ellenőr- Ellenőrzés
Ellenőrzési
Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés
célja
időtar- zési ka- módszere,
zendő idő- kockázati
feladat
tényezők
tama
szak
pacitás típusa
meghat.
Beszerzési
2017.01.01 Jogszabály- A beszerzési augusz- 6 revi- Szabályszerűtevékenység ok, helyi sza- szabályzat- tus
zori nap ségi ellenőrellenőrzése
2018.06.30 bályozás be ban foglaltak
zés
Csárdaszállás -ig
nem tartása, alkalmazása,
Községi Önfélreértelme- megrendelékormányzatzése alátá- sek, árajánnál
masztó do- latok, szerzőkumentumok dések vizsgáhiánya
lata, dokumentáltság,
szabályszerűség ellenőrzése
V. Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Várható Ellenőr- Ellenőrzés
Ellenőrzési
Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés
célja
időtar- zési ka- módszere,
zendő idő- kockázati
feladat
tényezők
tama
pacitás típusa
szak
meghat.
Beszerzési
2017.01.01 Jogszabály- A beszerzési július
6 revi- Szabályszerűtevékenység ok, helyi sza- szabályzatzori nap ségi ellenőrellenőrzése
2018.06.30 bályozás be ban foglaltak
zés
Hunya Község -ig
nem tartása, alkalmazása,
Önkormányfélreértelme- megrendelézatnál
zése alátá- sek, árajánmasztó do- latok, szerző1305. oldal

kumentumok dések vizsgáhiánya
lata, dokumentáltság,
szabályszerűség ellenőrzése
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
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, 2015. december 30-án, majd
2016. február 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Városi Egészségügyi Intézmény, mint megrendelők és az ATTENTUS Kft., mint szolgáltató megállapodtak a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában. A szerződést határozott időtartamra 2017. december 31. napjáig kötötték meg a Felek.
A szerződés lejártának közeledtével Toldi Balázs polgármester felkérte a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatóját, hogy készítsen szakmai állásfoglalást és javaslatot a
feladat-ellátás további biztosításával kapcsolatban.
Dr. Magyar Hajnalka megküldte szakmai állásfoglalását melyben javasolja az érvényben lévő megállapodás változatlan feltételekkel történő meghosszabbítását. A megállapodást határozott időtartamra, három évre javasolja megkötni.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslat
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
524/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából az „ATTENTUS” Kft.-vel (5540 Szarvas, Bem u.
20., képviseli: Gulyás Zoltán, adószám: 11051835-2-04, cg: 04-09-003074) az egészségügyi laboratórium kiegészítő finanszírozására megállapodást köt az alábbi tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására:
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Megállapodás
kiegészítő finanszírozásra
amely létrejött egyrészről
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, selyem u. 124., képviseli:
Toldi Balázs polgármester, adószám: 15725527-2-04, törzsszám:725525, mint
a Megrendelő fenntartója,
- Városi Egészségügyi Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57., képviseli: dr.
Magyar Hajnalka igazgató, adószám: 15346999-1-24, Oep finanszírozási kód: 03
1207) megrendelő továbbiakban mint Megrendelő,
másrészről
- az ATTENTUS” Kft.-vel (5540 Szarvas, Bem u. 20., képviseli: Gulyás Zoltán, adószám:
11051835-2-04, cg: 04-09-003074), továbbiakban, úgyis mint a laboratóriumi feladatokat eéllátó megbízott, továbbiakban mint Megbízott között
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1.
Felek tényként rögzítik, hogy 2010. március 31. napján Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Városi Egészségügyi Intézmény megbízási szerződést kötöttek Szarvas
Város Önkormányzatával, a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi szolgáltató Kft-vel és az
„ATTENTUS” Kft-vel az OEP (későbbiekben. NEAK) által finanszírozott a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumában levett vér és vizelet minták feldolgozására.
Szerződő felek 2016. július 19. napján a laboratórium működésének kiegészítő finanszírozására megállapodást kötöttek 2017. december 31. napjáig a hivatkozott megbízási szerződés figyelembevételével a jobb betegellátás érdekében.
Felek a megállapodás lejárta előtt a szolgáltatást kölcsönösen kiértékelték és jelen
megállapodás aláírásával a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában
az alábbi feltételek szerint állapodnak meg:
2.
Jelen megállapodást a felek a közöttük 1. pontban körülírt megbízási szerződésben
meghatározottak változatlansága mellett meghatározott időtartamra 2018. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig kötik azzal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott határozott idő lejártát követően a Felek a 2010. március 31. napján megkötött szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.
3.
A Megbízott vállalja, hogy mindösszesen intézményi szinten - az 1. pontban hivatkozott szerződésben vállaltakkal együtt – összesen havi 760.000 TVK pontnak megfelelő
értékű laboratóriumi szolgáltatást nyújt a Városi Egészségügyi Intézményben levett
vér és vizeletminták vizsgálatára.
4.
Megrendelő a zökkenőmentes beteg ellátás érdekében a 3. pontban meghatározott
760 000 TVK pont feletti rész teljesítményét 0,74 Ft/pont összegben téríti meg a
Megbízottnak. A Városi Egészségügyi Intézmény köteles a jelen megállapodásban
meghatározott szolgáltatási díjat számla ellenében, banki átutalással tárgyhót követő
hó 15. napjáig a Megbízott részére megfizetni.
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5.
A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást Gyomaendrőd közigazgatási területén, területi ellátási kötelezettséggel működő (alapellátást biztosító) háziorvosi-, házi gyermekorvosi szolgáltatók által beutalóval kezdeményezett vizsgálatokra és Gyomaendrőd közigazgatási területén – a Városi Egészségügyi Intézményben – működő
járóbeteg-szakellátás szakorvosai által beutalóval kezdeményezett vizsgálatok elvégzésére biztosítja.
6.
A Megbízott jelen megállapodás időtartama alatt – Dr. Hajzer Ildikó klinikai szakorvos
közreműködésével – térítésmentesen biztosítja heti 5 szakorvosi órában a Városi
Egészségügyi Intézmény laboratóriumának szakorvosi felügyeletét.
7.
Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében, jogaik
gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködni. Az
együttműködést képviselőik útján valósítják meg, amennyiben az együttműködés során nem a képviselők járnak el, kötelesek előzetesen a másik felet értesíteni arról,
hogy nevükben ki jogosult eljárni.
8.
A felek jogosultak a megállapodást súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal
felmondani.
9.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.
Felek jelen megállapodást – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után – mint
akaratunkkal mindenben megegyezőt írják alá.
Gyomaendrőd, 2017. december …….
„ATTENTUS” Kft.
megbízott
Képv: Gulyás zoltán ügyvezető
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megrendelő fenntartója
Képv. Toldi Balázs polgármester

Városi Egészségügyi Intézmény
megrendelő
Képv. Dr. Magyar Hajnalka igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
Jogi ellenjegyző:
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság elnökét
kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Pál Jánosné intézményvezető a
képviselő-testülethez intézett kérelmében az intézmény alapító okiratának módosítását kérte. Ahhoz, hogy közfoglalkoztatottat tudjanak foglalkoztatni, szükséges az intézmény alapító okiratában szereplő tevékenységeket kiegészíteni „Rövid és hosszú
távú közfoglalkoztatás”-sal.
Továbbá pontosításra szorul az alapító okirat 5.1. pontja, meg kell jelölni, hogy az intézményvezető milyen foglalkoztatási jogviszonyban áll – utalni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja az alapító okirat módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hány fővel terveznek és mi lesz a munkájuk a közfoglalkoztatottaknak.
Pál Jánosné intézményvezető válaszolva elmondta, 2 fő foglalkoztatását tervezik. 1 fő
takarítási, 1 fő pedig adminisztratív jellegű feladatot látna el. Jelenleg 1 fő közfoglalkoztatott van az intézménynél, aki adminisztratív feladatokat lát el, akit jövőre szeretnének tovább foglalkoztatni.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket elsőként az alapító okirat módosításáról szavazzanak.
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
525/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2017.
Módosító okirat

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. december 5. napján kiadott, VI. 4487-4/2016.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - a
/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
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1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
kormányzati funkciókormányzati funkció megnevezése
szám
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
4 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
5 104043
Család és gyermekjóléti központ
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.”
3. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1 közalkalmazotti jogviszony
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
közfoglalkoztatási jogvi3
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításászony
ról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. november 30.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
526/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2017.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
2.A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Térségi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
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4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ működtetése, helyettes szülői feladat-ellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 64. §, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, 40. §, 40/A. §, 49. § alapján.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti
szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
4.3.3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és gyermekjóléti szolgálat: a gyermek testi, lelki egészségének,
családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, családsegítés.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.4. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és gyermekjóléti központ: az általános szolgáltatásokon túl speciális szolgáltatások nyújtása, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek
ellátása, szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
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- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
- 5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.
- 5515 Ecsegfalva, Ady E. u. 5.
4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével
- a működtető és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozásanevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
4 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
5 104043
Család és gyermekjóléti központ
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat is. A család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja el.
A helyettes szülői feladat-ellátást az intézmény Hunya Község, Csárdaszállás Község
és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén biztosítja.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
munkavégzésre irányuló
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
közfoglalkoztatási jogvi3
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításászony
ról szóló 2011. évi CVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. november
30. napján kelt, a ………………………..……….. napjától alkalmazandó VI.
/2017.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
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-testülete a
459/2017 (IX. 28) Gye. Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A pályázatok benyújtási határideje 2017.
november 7. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal
rendelkezők pályázhattak. Határidőre 24 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be. A
benyújtott pályázatok feldolgozását követően megállapítható, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek mindegyik pályázat megfelelt.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2017/2018-as tanévben érettségiző, vagy már
érettségizett, de felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe és megfelelnek a
pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre
nem érkezett „B” típusú pályázat.
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A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek pontozásra. Mindegyik pályázó elérte a minimális 9 pontot,
így mindegyik pályázó részére megállapítható a támogatás.
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege 2018-ban 1.200.000,-Ft.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a pályázatok érvényessé minősítéséről szóló 1. döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
527/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusára érkezett 24 db pályázatot érvényesnek minősíti.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az A” típusú pályázatok elbírálásáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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
528/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusának esetében az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 5.000,Ft/fő/hó összegben:
Ssz.
azonosító
elért pontszám
1BURSA-2018-A-18640
23
2BURSA-2018-A-8626
22
3BURSA-2018-A-6781
21
4BURSA-2018-A-6785
21
5BURSA-2018-A-7281
20
6BURSA-2018-A-2535
17
7BURSA-2018-A-2534
17
8BURSA-2018-A-1592
17
9BURSA-2018-A-14892
17
10BURSA-2018-A-2929
16
11BURSA-2018-A-4050
16
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12BURSA-2018-A-4758
16
13BURSA-2018-A-3571
15
14BURSA-2018-A-11543
15
15BURSA-2018-A-17066
15
16BURSA-2018-A-1698
14
17BURSA-2018-A-2092
14
18BURSA-2018-A-11929
14
19BURSA-2018-A-11826
14
20BURSA-2018-A-12356
14
21BURSA-2018-A-2798
12
22BURSA-2018-A-0294
12
23BURSA-2018-A-7891
12
24BURSA-2018-A-7634
11
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2018-as költségvetési évben:
2018. január 31. napjáig: 24 fő*5 hó*5.000,- Ft = 600.000,- Ft
2018. augusztus 31. napjáig: 24 fő*5 hó*5.000,- Ft = 600.000,- Ft
Összesen: 1.200.000,- Ft
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a „B” típusú ösztöndíjpályázatok eredménytelenné nyilvánításáról szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
529/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett Bursa Hungarica „B”
típusú ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem érkezett.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
XIX. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
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.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Weigertné Gubucz Edit a Kállai
Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője elkészítette a 2017. augusztus 19én megrendezett XIX. Nemzetközi Halfőző versenyről szóló beszámolóját. A rendezvény pénzügyi egyenlege pozitív, mely fedezetül szolgál a még le nem számlázott
összegek rendezésére.
A beszámolóban megfogalmazásra kerül, hogy kismértékű fejlődés történt a rendezvény tekintetében. Nagy sikere volt a látványfőzésnek. A további színvonal emelés
tekintetében a verseny hírének széleskörű eljuttatása, a résztvevők díjazására több és
értékesebb ajándék biztosítása, valamint a kísérő programok számának növelése
szükséges, melyek többlet anyagi ráfordítást igényelnek.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
A bizottságok véleményezték a beszámolót és javasolják annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
530/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető beszámolóját a 2017.
augusztus 19-én megrendezett XIX. Nemzetközi Halfőző versenyről.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdasági beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–9.
hónap adózás előtti eredménye +13.381 ezer Ft. A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.
A bér- és járulékköltségek 16,17 %-kal emelkedtek, amit elsősorban a kötelező minimálbér és bérminimum emelés hatása okozott.
Az értékesítés nettó árbevétele az előző év hasonló időszakához képest összességében 16,35%-kal, míg ezen belül a gyógyászati rész 17,88 %-kal nőtt.
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A társaság a 2017. évi 17 millió forintos önkormányzati működési célú támogatásból
14 millió forintot használt fel. A 15 millió forintos kölcsön tartozásából pedig 3 millió
forintot visszafizetett az önkormányzatnak.
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Poharelec László képviselő, és mint a társaság Felügyelő Bizottságának elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság is megtárgyalta a beszámolót és tudomásul
vételre javasolja. Ha visszatekintünk a társaság gazdálkodására, és összehasonlítjuk az
akkori és a mostani számokat, akkor látható, hogy megfelelő odafigyeléssel, komoly
vezetéssel, és bizonyos intézkedések megtételével a fürdő egyre kevesebb támogatással, egyre jobban működik. Bízott benne, hogy ez a tendencia továbbra is megmarad, fejlesztések is megvalósulnak, és hogy még kevesebbe fog kerülni a városnak a
fürdő működtetése.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a beszámolót.
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
531/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. első félévi gazdasági beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte
fel a napirend ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Regionális Hulladékkezelő Kft.
tájékoztatást adott a 2017. első félévi gazdálkodásáról.
A Kft. Taggyűlése 2017. szeptember 21-én tárgyalta és tudomásul vette a féléves
gazdálkodásról szóló beszámolót.
A társaság időarányosan teljesítette az első félévben az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat.
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A bevételek 10 millió forinttal haladták meg tervezettet. Ebből közel 7 millió forintot
tett ki az hulladékártalmatlanítás bevétele.
Az összes költség és ráfordítás 3 millió forinttal haladta meg a tervezettet, amely elsősorban a válogató sor beállítása miatt keletkezett.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót és annak tudomásul vételét javasolta a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
532/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális
Hulladékkezelő Kft. taggyűlésnek a társaság 2017. első féléves gazdálkodási beszámolójáról szóló döntését.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató 2017. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolója, valamint a 2018. évi üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység adózott eredménye 1.393 ezer
Ft, amely 1.328 ezer Ft-tal több a tervezettnél. A Dareh Bázis Zrt.-nek nem sikerült
megállapodást kötnie a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel, így a település szilárd-,
szelektív – és zöld hulladékát a szarvasi és szeghalmi átrakó állomásra valamint a békéscsabai válogató műbe kell beszállítani, amely növeli az üzemanyag és útvonal díj
költségeket.
A felújított gyepmesteri telep átvétele megtörtént.
A társaság elkészítette a 2018. évi üzleti tervét.
A társaság a tulajdonosi területeken 2017. október 1. napjától Dareh Bázis Zrt.-vel
kötött alvállalkozói szerződés értelmében látja el a hulladékszállítási feladatokat 2017.
december 31.-ig. A Zrt. közbeszerzési eljárást fog lefolytatni miután a szolgáltatási
területei kialakultak a tevékenység ellátására.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a beszámoló, valamint a 2018.
évi üzleti terv tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként a beszámoló tudomásul vételéről szóló 1. döntési javaslatról szavazzanak.
1319. oldal

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
533/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester ezt követően a 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
534/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Taggyűlése által elfogadott 2018. évi üzleti tervet.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9. Napirendi pont
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2017. október 31. fordulónappal, valamint a 2017.11.01–től 2018.10.31-ig tartó termelési év üzleti
terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a beszámolót valamint az üzleti tervet és javasolja azok elfogadását a
Taggyűlésnek.
A Kft. eredménye -2.718.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a megítélt
támogatás teljes összege még nem érkezett meg a Kft. számára. Várhatóan 2018. június 30-ig 4.306.842,- Ft támogatás kifizetésére kerül még sor, melyek az eredményt
pozitív 817 ezer Ft-ra változtatják.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018.
december 30. napjáig visszafizetésre kerül.
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A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017-2018. évi üzleti terve tartalmazza a növénytermesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, a 2018. évi vetéstervet.
A társaság a 2017/2018 termelési év üzleti tervében 3.497.557,-Ft adózás előtti eredménnyel számol.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester elsőként az 1. 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
535/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. október 31.
fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben az üzleti terv elfogadásáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
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
536/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. a 2017.11.01–től
2018.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
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.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 4.019 ezer Ft veszteség az éves tervezett 11.400 ezer Ft
veszteséggel szemben. A társaságnak a negatív eredmény ellenére nincs likviditási
gondja, mivel a tárgyidőszak üzleti eredménye pozitív.
A véleményező bizottságok javasolják a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
537/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A társaság gazdálkodásának 1-9. hónap adózás előtti eredménye 1.416 ezer Ft veszteség, amely az első félévhez képest csökkent. Az építőipari kivitelezéseknél továbbra
sem sikerült pozitív eredményt elérni. Az év hátralévő részében az előzetes kalkulációk alapján az építőipari tevékenység minimálisan, de nyereséges lesz. Összességében
a társaságnak a 2017. évi gazdálkodása várhatóan nullszaldós lesz. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve
az önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek
negatív eredményeinek az okaira.
A beszámoló kiemeli a kintlévőségek rendezésének szükségességét. Amennyiben
2018. első negyedévében továbbra is fennállnak azok, akkor az Önkormányzatnak
előleget kell biztosítani a társaság részére a „Közszolgáltatási szerződés” terhére a
fizetőképesség megőrzése érdekében. A kintlévőségek behajtásra az Kft megtette az
intézkedéseket.
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Toldi Balázs polgármester megköszönte az ismertetőt, majd hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
538/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok kérelmeinek benyújtása
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, önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi hét programelem megvalósítására nyújt be pályázatot a 2018-2019.
évekre vonatkozóan: mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő program,
belvízlevezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi úthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energia felhasználás.
A hét program elemből kettő értékteremtő, a többi szociális programelem.
Az eddigi tapasztalatok alátámasztják, hogy önkormányzatunk, mint közfoglalkoztató,
a programelemekben a helyi lehetőségeket, adottságokat figyelembe véve biztosított
munkát a közfoglalkoztatottaknak, melyek különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetők. A programok támogatási keretein belül anyagi forrás igényelhető kis-, és
nagy értékű eszközök vásárlására, közfoglalkoztatottak bérköltségére, munka és
egyéni védőeszköz biztosítására, beruházási-és dologi kiadásokra.
A járási startmunka mintaprogramok működtetésénél egyértelműen elmondható,
hogy évközben jelentősen csökkent az állományban lévő közfoglalkoztatottak száma.
Ennek megfelelően a 2018.-2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezésénél
a mostani létszámhoz képest, jóval alacsonyabb létszámmal fog önkormányzatunk
tervezni, ami értelemszerűen az elvégzett feladatok csökkenésével, illetve a támogatási összeg csökkenésével fog járni.
A véleményező bizottságok javasolják, hogy a kérelmek kerüljenek benyújtásra a támogató hatóság felé.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, 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
539/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási program
keretében
a) mezőgazdasági program (értékteremtő programelem),
b) helyi sajátosságokra épülő program (értékteremtő programelem),
c) belvízlevezetés (szociális programelem),
d) mezőgazdasági utak karbantartása (szociális programelem),
e) belterületi úthálózat karbantartása (szociális programelem),
f) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (szociális programelem)
és
g) bio- és megújuló energia felhasználás (szociális programelem)
Járási Start Mintaprogramok kérelmeinek benyújtására, a Hatósági és
Támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a programban közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási munkaszerződéseinek aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Pályázati felhívás első világháborús emlékmű felújítására
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 Közép- Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítása tevékenységek támogatására. A felhívásra önkormányzatok is nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázat keretében lehetőség van az első világháborús emlékművek renoválására, a
helyi emlékművek helyreállítására.
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A pályázat keretében a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található
első világháborús emlékmű felújítását tervezzük. A szakszerű felújítás érdekében restaurátori szakvéleményt kértünk be, a restaurátor két változatot is bemutat a szakvéleményében.
A Pénzügyi Bizottság az A alternatíva szerinti magasabb minőségű műszaki tartalmat
javasolja elfogadásra.
Poharelec László képviselő elmondta, nem tudja támogatni, hogy 2 millió Ft-ot elköltsenek szobor felújításra.
Módosító javaslattal élt, miszerint a pályázat 2.5 millió Ft erejéig kerüljön benyújtásra.
Keressék meg a kivitelezőt, hogy ezért a 2.5 millió Ft-ért milyen műszaki tartalmat
tudna összeállítani.
Betkó József bizottsági elnök egyetértett képviselő úrral. A pályázatot be kell nyújtani, és az emlékművet fel kell újítani. Az eredeti tervben Rákos Péter kőszobrász, restaurátor művész a Pénzügyi Bizottság által javasolt alternatívát 2-2,5 millió Ft összegű
munkára datálta. A bekért árajánlat viszont ennek az összegnek a duplája lett,
1.977.100 Ft többlet költségbe kerülne.
A maga részéről azzal nem értett egyet, hogy az eredeti feliratok ezzel az ajánlott
műszaki megoldással megsemmisülnének. Bár az új műkőtáblára rákerülnének, de az
már nem ugyan az lenne, mintha az eredetit újítanák fel. Nem lenne meg az az eszmei értéke.
Módosító javaslattal élt, miszerint kérjenek be új árajánlatot, még akkor is, ha a Pénzügyi Bizottság által javasolt alternatívát fogadnák el, mert a restaurátor művész költségvetése, kalkulációja helyt áll. 2-2,5 millió Ft-ból azt is meg lehet csinálni.
Javasolta, hogy kőburkolatokkal azokat a részeket vonják be, ahol feliratok nincsenek
– talapzat, szarkofág teteje.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy foglalják össze, hogy mi legyen a módosító indítvány.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület 2,5 millió Ft-ra pályázzon és ezen összeg erejéig kérjen árajánlatot az emlékmű felújítására.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte, mi lesz, ha nem lesz elég a 2,5 millió Ft.
Ugyanis, az, hogy 2,5 millió Ft-ra pályázunk, még nem jelenti azt, hogy ennyit is fogunk nyerni, vagy egyáltalán nyerünk.
A döntés egyenlőre arról szólna, hogy biztosítunk a 1.977.100 Ft önerőt, és amikor a
pályázatot elbírálták, majd eldöntjük, hogy megkötjük a szerződést a támogató hatósággal vagy nem, mert lehet, hogy a kért 2,5 millió Ft helyett lényegesen kevesebb
összeget kapunk. Az a műszaki tartalom, amiről szó van az előterjesztésben továbbra
is ugyan annyiba kerül, 4,5 millió Ft, akkor értelem szerint lehet, hogy az 1,9 millió Fttól lényegesen több önerőt kell hozzá tenni a testületnek.
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Természetesen elfogadja azt, ha nem akarnak ekkora összeget biztosítani a következő
évi költségvetésbe, és azt is, hogy kérjenek be új árajánlatot. De akkor azt is meg kell
határozni, hogy milyen műszaki tartalomra.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök javasolta, hogy úgy kerüljön sor az emlékmű
felújítására, hogy utána nagyon sokáig nem kelljen hozzá nyúlni. Tehetnek hozzá kevesebb összegű önerőt, de akkor az a kivitelezés esetleg olyan lesz, hogy öt év múlva
ismét hozzá kell nyúlni. A fotókról is látszik, hogy a szarkofág felső része, ahol a feliratok is vannak, annyira repedezett, hogy azt nem lehet javítani. Csak azzal a műszaki
tartalommal, amit az előterjesztés tartalmaz, lehetne szépen rendbe tenni.
Betkó József bizottsági elnök javasolta, hogy hagyják meg eredeti állapotukba a feliratokat. A restaurálást, a burkolást végezzék el, de az eredeti feliratokat hagyják meg.
Toldi Balázs polgármester elmondta, amennyiben a javaslatot elfogadja a testület,
akkor egyeztetnek a kivitelezővel, aki majd nyilatkozik, hogy van-e értelme ennek a
műszaki megoldásnak, vagy nincs, a képviselő-testület pedig a decemberi ülésén ismételten foglalkozik a témával.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító
javaslatról, amely szerint árajánlatot kérnek be az emlékmű felújítására az alábbi műszaki tartalommal: szarkofágok tetejének mészkő lappal történő burkolása, a Szoborcsoport alatti talapzat mészkővel történő bevonása, és a lábazat csiszolt műkővel történő bevonása, az emlékmű tisztítása, a betűk eredeti állapotban való tartással történő felújítása (fekete festékkel való újra festés). A képviselő-testület az árajánlat ismeretében a decemberi ülésén dönt az I. világháborús emlékmű felújítására történő pályázat benyújtásáról
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
540/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatot
kér be Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található, I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű
felújítása, rendbetétele érdekében.
Az árajánlat az alábbi műszaki megoldásra vonatkozzon:
 szarkofágok tetejének mészkő lappal történő burkolása,
 a Szoborcsoport alatti talapzat mészkővel történő bevonása, és
a lábazat csiszolt műkővel történő bevonása,
 az emlékmű tisztítása

1326. oldal



a betűk eredeti állapotban való tartással történő felújítása (fekete festékkel való újra festés)

A képviselő-testület az árajánlat ismeretében a decemberi ülésén
dönt az I. világháborús emlékmű felújítására történő pályázat benyújtásáról.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Pályázati felhívás az első világháború emlékére rendezett kulturális programok
megtartására
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 Közép- Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháborút
és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására. A felhívásra önkormányzatok is nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázat benyújtására és megvalósítására 2017. április 1.- 2018. május 31. közötti
időszakban van lehetőség.
Az elnyerhető támogatás felső határa 2.500.000 Ft.
A pályázat keretében két rendezvény és egy ismeretterjesztő programsorozat megvalósítását tervezzük, mellyel megismertetjük a mostani fiatal generációval az I. világháborús hőseink emlékét, a háborús eseményeket és azok következményeit.
Az összeállított pályázati költségvetés egyeztetése folyamatban van, az összköltség
várhatóan 2.500.000 Ft lesz.
Az előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte, és egyhangúlag javasolják a
pályázat benyújtásának támogatását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
541/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-04 jelű pályázati kiírásra
2.500.000 Ft összegre, az első világháborút és kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző kulturális és tudományos programok, megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
2500 m2 alatti termőföldek és egyéb területek hasznosítása
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 döntési javaslatok elfogadásával 8 db
2500 m2 alatti ingatlan forgalomképes üzleti vagyonná történő átminősítése után 25
db belterületi és 19 db külterületi ingatlan kerülhet értékesítésre. Az ingatlanokról
értékbecslést kell készíteni. Az árverési kiírás az értékbecsléssel együtt a 2018. március
hónapban tartandó Képviselő–testületi ülésére kerül beterjesztésre.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában az 1. döntési javaslatot tette fel
szavazásra, melyben döntenek az ingatlanok átminősítéséről.
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
542/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.)
önkormányzati rendelet 7. § (1), valamint a 8/A. § (1) bekezdései alapján az alábbi ingatlanokat kivonja a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemek közül, és egyben átminősíti
forgalomképes üzleti vagyonná.
Naplósorszám

Helyrajzi
szám
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Megnevezés, cím

151

1302/32

754

9040

759

9186

819

13444

999

02229/9

789

10078

846
870

13743
14008/2

Beépítetlen terület, Gyomaendrőd,
Körös sor 17/2.
szám
Szántó termőföld,
Bónom - zug,
nem vízparti, töltés mellett
Szántó termőföld,
Bónom - zug,
nem vízparti, töltés mellett
Szántó termőföld,
Újkert sor
Gyep
(legelő),
Szennyvíztelephez
közel
Gyümölcsös, Endrőd, belterület Polányi út mellet
Kert, Csepüskert
Kert, Keleti utca,
töltés mellett

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése
alapján az ingatlanok átminősítését az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában át kell vezetni.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az ingatlanok hasznosításáról 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
543/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az alábbi ingatlanokat
kijelöli nyílt árverésen történő értékesítésre:
1. Belterületi ingatlanok
Helyrajzi szám Terület nagysága ( m2 ) Cím, egyéb jellemző
1045
1238
Kert, gyomai településrész, Révlapos,
árvízvédelmi töltéshez közel
1302/32
311
Körös sor 17/2.
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1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
2937/35
2937/36
2937/38
2937/39
3424/2
3542/35
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
7507
7523

289
81
268
343
343
339
417
27
27
27
27
1250
504
592
1066
745
675
632
638
573
514
1191
1162

Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kálvin J. 14.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Újkert sor, beépítetlen terület
Rácz Lajos utca, telek
Juhász Gy. u. 19.,telek
Polányi u. 71.
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Táncsics u., telek
Táncsics u., telek
Vasútsor 11. ( Nagylapos )
Mester u. 10. ( Nagylapos )

2. Külterületi ingatlanok
Helyrajzi Művelési Minőségi Terület AranykoroA terület elhelyezkedése
szám
ág
osztály
( ha )
na érték
02724 szántó
4 0,0130
0,29
Madarásztanya, Koplaló
02765/6 szántó
4 0,2431
5,49
Tövishát, csatorna szélén, gyepmesteri telep
13444 szántó
4 0,2216
5,01
Újkert - sor
13485 szántó
4 0,1543
3,49
Újkert - sor
13510 szántó
4 0,1622
3,66
Újkert - sor
15060/3 szántó
6 0,2268
2,77
Bónom-zug külső, út mellett
8652
szántó
4 0,1857
4,19
Öregszőlő
9040
szántó
3 0,2021
6,85
Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
9186
szántó
4 0,2438
5,51
Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
02229/9 gyep (lege2 0,2381
3,71
Szennyvíztelephez közel
lő)
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02426/1 gyep (lege7
lő)
10078 gyümölcsös
14051 gyümölcsös
13743 kert
14008/2 kert
15057/4 kert

2

0,0280

0,44

Vitéz düllő

2

0,0352

0,92

2

0,0647

1,69

Endrőd, belterület Polányi út
mellet
Keleti utca, töltés mellett

2
2
2

0,0223
0,0266
0,0836

0,58
0,69
2,18

Csepüskert
Keleti utca, töltés mellett
Pap - zug, nem vízparti, töltés,
mellett
15632 kert
2 0,0807
2,11
Dan - zug, nem vízpari
15653 kert
2 0,0915
2,39
Dan - zug, nem vízpari
8083
kert
2 0,0874
2,28
Öregszőlő
Az ingatlanokról értékbecslést kell készíteni. Az árverési kiírást az értékbecsléssel
együtt be kell terjeszteni a 2018. március hónapban tartandó Képviselő–testületi ülésére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
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 előterjesztésben két ingatlanról van szó. Az egyik a Blaha L . u. 10. sz. alatti ingatlan, amely végrehajtási árverési
eljárásban került az önkormányzat tulajdonába. Az önkormányzat az ingatlant óvodai
fejlesztés céljából vásárolta meg. Az ingatlan a Blaha L . u. 8. sz. alatti lévő óvoda mellett található.
A másik ingatlan akkor került az önkormányzat tulajdonába, amikor Hármas-Körös
folyó védtöltése és az Olajosok útja közötti szakaszon kerékpárút megvalósításához
területeket vásárolt az önkormányzat. Az ingatlan 274 m2, vízparti, amelyen egy hétvégi ház található. Az önkormányzat a feladatai ellátásában nem tudja hasznosítani az
ingatlant. Az épület lakásként való használatra nem alkalmas, viszont a település ezen
részén a vízparti, hétvégi házzal ellátott ingatlanok viszonylag jó áron értékesíthetők,
ezért célszerű lenne azt értékesíteni.
Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat minősíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyonába (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyonelem), vagy forgalomképes vagyoni körbe kerül besorolásra.
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A Blaha Lujza utca 10. alatti ingatlant óvodai feladatellátáshoz biztosítaná az önkormányzat, ezért azt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájába kellene
besorolni. A másik ingatlant pedig célszerű lenne meghirdetni értékesítésre nyilvános
árverés útján.
Mindhárom bizottság véleményezte az előterjesztést és javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatokat. Elsőként a
vagyonrendelet módosításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2017. (XII. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 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. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 3. melléklet a következő sorral egészül ki.

69.

A
B/5061

B
Lakóház, udvar, gazdasági épület, Blaha Lujza
utca 10.

C
925

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
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E rendelet 2017. december hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2017. december 1.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 9621 hrsz.-ú ingatlan forgalomképes
kategóriában történő besorolásáról kérte a képviselők döntését.
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
544/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.
5.) önkormányzati rendelet 8/A. §(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. Törvény előírásaira az Önkormányzat tulajdonába került Gyomaendrőd, 9621 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű ingatlant forgalomképes üzleti vagyonelemmé minősíti.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül az ingatlan értékesítésre történő kijelölésről
szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
545/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 9621 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű forgalomképes ingatlant kijelöli értékesítésére.
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Az ingatlan értékesítésének feltételeit be kell terjeszteni a Képviselőtestület 2018. év március havi ülésére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
Önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti
díjai
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat tulajdonában
lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjai évente felülvizsgálatra kerülnek. A bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex figyelembevételével
kerül megállapításra. A kormány által a költségvetési törvénytervezetben közölt 2018.
évre várható infláció 3,0%. Az előterjesztésben szerepelő táblázatban látható, hogy a
3,0 % emeléssel a javasolt nettó bérleti díjak hogyan változnak.
Mindhárom bizottság véleményezte az előterjesztést és javasolja a bérleti díjak emelését és Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületével a határozati javaslat
szerinti új bérleti szerződés megkötését.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak az 1. 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
546/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott területek és helyiségek bérleti díjait, 3,0 %-kal módosítja az
alábbiak szerint:
Bérlemény és a bérlő megnevezése
Bérleti díj
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
5.800,- Ft/hó + Áfa
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179. irodahelyiségek
10.800,- Ft/hó + Áfa
Fő út 173-179., erősáramú helyiség, UPC Magyarország
12.800,- Ft/hó + Áfa
Kft.,
Piac és vásárrendezés, Markt-Plus Kft.
214.000,- Ft/hó + Áfa
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
522.000,- Ft/év + Áfa
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Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Selyem út 124., italautomata által elfoglalt terület,
Hot–Drink Kft.
Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2, Kis Sándor
A bérleti díjak felülvizsgálata 2018. november

2.600,- Ft/hó + Áfa
676.000,- Ft/év + Áfa
30.-val válik esedékessé.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2018. évi bérleti díját 10.877.000,- Ft/év+Áfa összegben határozza
meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2018. május 31- ig 4.350.000,Ft+Áfa, 2018. szeptember 30-ig, pedig 6.527.000,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az Önkormányzat számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az új bérleti szerződésről 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
547/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Egyesülete felé a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található
„Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben lévő kettő irodahelyiség használatára
2004. február 1. napjával kötött megállapodást 2017. december 31. napjával hatályon
kívül helyezését javasolja új, 2018. január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló
bérleti szerződés megkötése mellett az alábbi helyiségbérleti szerződés tervezet feltételei szerint.
Helyiségbérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azonosító:
725525
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
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másrészről
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
04-02-0000619
19057134-1-04
Gugolya Jánosné elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 208 hrsz-ú, természetben a 5500 Gyomaendrőd, Hősök
útja 56. szám alatt található ingatlanon a „Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben
lévő kettő összesen 22 m2 alapterületű irodahelyiségeket irodai tevékenység céljából
az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 9.900-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó Kilencezerkilencszáz forint/hó+ÁFA összegben állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közmű
szolgáltatások költségeit. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértéke a KSH által
közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A módosított
bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
2. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. § figyelembevételével.
3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel,
amely alapján a Bérbeadó az ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi
adó kötelessé tette.
4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és
5 napon belül a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla kiállításától
számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán
feltüntetett bankszámlára.
5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékű késedelmi kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
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1. A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérlemény birtokában van.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek
olyan joga, amely a Bérlő békés birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt irodai tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a
Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a Bérlemény állagát rongálva folytatni,
köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy
egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt.
4. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és
vagyonvédelmi szabályokat. Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok
megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól
eltekintve – a Bérlet időtartama alatt megőrizni. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát
köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés lejártával azt megőrizve
visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt
terheli.
7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén
elvégezni. Bérlő az olyan munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
8. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési
munkálatokat kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen
munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése Bérlő feladata és költsége.
9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata
során okozott károkért, és viseli azok jogkövetkezményeit.
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11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30
napos előre történő írásos bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára.
Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7. pontjában leírtak szerint köteles
visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2018. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják,
mely eltelte után a szerződés tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal
mondhatják fel, a másik félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére. Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a
felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a 8 nap eredménytelen
leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni,
azt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a
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bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos - használati díjtat köteles a
Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Gugolya Jánosné
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
Mobil:
06-70/419 9252
E-mail:
mkh1@upcmail.hu
2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
rendelkezései az irányadóak.
4. Felek a 2004. február 1. napjával a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza” épületében lévő kettő irodahelyiség használatára kötött megállapodást 2017. december 31. napjával hatályon kívül helyezik.
5. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
6. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. január 2.
……………………………………………………
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gugolya Jánosné
Bérbeadó
Bérlő
Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Állattartó telep működtetésének megszüntetése
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, önkormányzatunk a járási startmunka „Mezőgazdaság” mintaprogram keretein belül állattartó telepet működtet, mely a 2012ben indított közfoglalkoztatási program részeként került kialakításra, abból a célból,
hogy a korábban ott foglalkoztatottak részére önkormányzatunk a közfoglalkoztatás
keretein belül munkahelyet biztosítson. A távlati célok között szerepelt, hogy a telephelyen foglalkoztatott munkavállalók megismerkedhessenek az állattartás, állatgondozás folyamataival. A telep a Hármas-Körös északi oldalán, az árvízvédelmi töltés
tövében, a vasúti pályatest endrődi oldalán létesült, ahol gyimesi racka anyajuh, illetve kopasznyakú tyúkok tartása kezdődött, illetve folytatódott több éven keresztül.
A telep adottságait nézve nem túl szerencsés helyen helyezkedik el, ugyanis elég nehézkes a megközelítése. A telep nem közművesített, az ivóvizet fúrott kút biztosítja,
és az áramot is agregátorok, illetve egy kisebb napelemes felület biztosít. Az utóbbi
időben az önkormányzat próbált más helyet keresni az állatok tartására, viszont ez
idáig nem sikerült.
Az előterjesztés kimutat 290.000 Ft veszteséget az állattartó telep működtetésénél.
Véleménye szerint ez a mértékű veszteség még nem ok a megszüntetésre, ugyanis a
mezőgazdasági mintaprogram összességében pozitív eredményt mutat. A növénytermesztéssel együtt kell kezelni az állattartást is.
Szakember hiányra is hivatkoznak az előterjesztésben, erre javasolta, hogy az irányító
képezze magát és akkor lesz.
Amennyiben az önkormányzat a telep működtetését már nem építené bele a 2018.2019. évi járási „Mezőgazdaság startmunka mintaprogram tervezetébe, úgy a telepen
lévő állatállományt az önkormányzat értékesítené, közfoglalkoztatási bevételt képezve 2018. február 28.-áig.
A Városfenntartó Bizottság nem javasolja a telep megszűntetését.
A maga részéről módosító javaslattal élt, miszerint folytassák tovább az állattartó telep működtetését, nem kizárva azt, hogy az egy kedvezőbb adottságú telepen folytatódjék, amennyiben sikerül ilyet találni.
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte Betkó képviselő úrtól, hogy milyen lehetőséget lát az állattartó telepben, és a működése alatt milyen hasznot hozott az az önkormányzatnak.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az előterjesztésben is leírt célokat
mindenképpen meg kellene tartani- közfoglalkoztatás keretein belül munkahely biztosítása a korábban ott foglalkoztatottak részére, valamint a munkavállalók megismertetése az állattartás, állatgondozás folyamataival.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, egy korábbi előterjesztésben már jelezték a
testületnek, hogy az idei évben foglalkoztatott létszámot szeretnék csökkenteni, mert
nem tudják fenntartani a jelenlegi létszámot. 267 főt foglalkoztathatnának, de folyamatosan 80 % alatt van a feltöltöttség, mert nincs annyi fő, akit ezekbe a programokba be tudnának vonni. Ezért is tervezik, hogy a következő évtől 180 főt foglalkoztatnának, illetve az intézmények továbbra is foglalkoztatnák azokat a munkavállalókat,
akik jelenleg is náluk dolgoznak. A telepen dolgozó néhány főnek a továbbiakban is
biztosított lesz az a munkahely, ahol a szakmai tapasztalatokat kamatoztathatnák, de
az a kolléga, aki a korábbiakban közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatva volt
és értett az állattartáshoz, az nyugdíjba ment. Jelenleg a telepen nincs olyan kollega,
akitől tanulni tudnának az ott foglalkoztatottak.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, a Pénzügyi Bizottság azért nem
támogatta a telep további működtetését, mert nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Nincs zárt trágyatároló, nincs szociális rész, stb. Ahhoz, hogy a telep megfeleljen,
az előírásoknak nem lenne elegendő az 5 millió Ft.
Betkó József bizottsági elnök továbbra is azt javasolta, hogy ha kedvezőbb adottságú telepet találnak, akkor az állatokat szállítsák át oda és folytassák ezt a tevékenységet. Megjegyezte, hogy mélyalmos rendszerű állattartásnál nem kell zárt trágyatároló.
Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként Betkó József bizottság elnök módosító javaslatáról szavazzanak,
amely szerint ne szüntessék meg az állattartó telepet.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal,7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
548/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Betkó József bizottsági elnök módosító javaslatát, miszerint az állattartó telep ne kerüljön megszüntetésre.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a fenti döntésre figyelemmel az eredeti döntési javaslatot
tette fel szavazásra, amelyben döntenek arról, hogy 2018. február 28.-át követően
nem támogatja az állattartó telep működtetését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
549/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
február 28.-át követően nem támogatja az állattartó telep működtetését, illetve felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testületi munkaterv alapján a
mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről és a mezőőri
járulék megfizetésének helyzetéről rendszeresen évente beszámoló készül, melyben a
Városüzemeltetési osztály beszámol a mezei őrök és a közterület-felügyelő munkájukról, az Adó osztály pedig beszámol a kivetett mezőőri járulék megfizetésének alakulásáról.
1998 szeptembere óta a város külterületén és zártkerti részein 5 fős mezei őrszolgálat
működik. A mezei őrszolgálat munkája során 37 figyelmezetést osztott ki. A maga
részéről hiányolta, hogy a földutak megrongálásáért még szóbeli figyelmeztetéssel
sem éltek.
A mezőőri őrszolgálat részére 2017. évben 130.320 Ft értékben került beszerzésre
tárgyi eszköz (zseblámpa, fegyverolaj, lőszer, stb.) és 695.000 Ft értékben munkaruha.
A közterület felügyelői munkakőrt 1 fő tölti be, akinek munkáját 2 fő Start Közfoglalkoztatott személy segíti. Az általa tett intézkedések száma az előterjesztésben látható.
A közterület felügyelő részére jelenleg van folyamatban formaruha beszerzés
124.500 Ft értékben.
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Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelő tevékenysége, közreműködése eredményes és megfelelő.
A mezei őrszolgálat működési költsége 2017-ben 17.442 e Ft, amelyből állami támogatás 5.604 e Ft.
Önkormányzatunknál a mezőőri járulék mértéke 2 ha alatti földrészlet esetén 600
Ft/földrészlet/év, felette 300 Ft/ha/év. A mezőőri járulék megfizetésének határideje
október 31.
Az előterjesztésben szereplő táblázatból látható, hogy a mezőőri járulék helyi szabályozása következtében sok ügyfelet érint kisebb összegű fizetési kötelezettség. Az
összes ügyfél mintegy 69 %-a ezer forint vagy kevesebb fizetési kötelezettség alá
esik, mely az összes bevételnek csak 13 %-a. Szélsőséges esetben olyan is előfordul,
hogy valaki 9 m2 földterület tulajdona után fizet 600 Ft mezőőri járulékot. A szabályozásból adódóan az is előfordulhat, ha valakinek pl. 10 db 2.500 m2-es földrészlete
van, a fizetendő járulék 6.000 Ft, még akinek ez a terület, vagyis 2,5 ha egy földrészletben van, a fizetendő járulék összege 750 Ft. A kis összegű hátralékok esetében felszólításon kívül más behajtási cselekményt nem igazán érdemes végezni, adók módjára behajtásra átadni csak a tízezer forint összeg felettieket lehet. Előzőekre tekintettel célszerű lehet a mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata.
A Városfenntartó és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolják a mezőőri és közterület felügyelői és a mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló
beszámolót.
A maga részéről javasolta még, hogy a mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálatáról hozzon most döntést a képviselő-testület. A decemberi képviselő-testületi ülésre
erről készüljön előterjesztés, melyben szerepeljen, egy olyan kimutatás, hogy, ha az 1
ha alatti területek után nem vetnek ki mezőőri járulékot, akkor milyen összegű bevételtől esne el az önkormányzat.
Enyedi László osztályvezető reagálva hangsúlyozta, a mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálatát a jövő év harmadik negyedévében célszerű elvégezni. Azért, mert
az ez évi tulajdonváltozások illetve földhasználati változások addigra átvezetésre kerülnek, valamint amennyiben a szabályozásváltozásra kerül, előfordulhat, hogy az
egyeseknek díjemelkedést okoz. A szabályozásváltozás legkorábban 2019. január 1.
napjával léphetne hatályba.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, amennyiben a felülvizsgálat elkészülne a
decemberi ülésre, és olyan döntés fogadna el a testület, hogy az 1 ha alatti területek
után nem vetnének ki járulékot, és ha ez nem túl nagy összeg, akkor ez megvalósulhatna még az idén, a jövő évi költségvetést már így lehetne tervezni.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, ha bárkire nézve súlyosítást jelentene a szabályozás felülvizsgálata, abban az esetben csak 2019-ben lehet hatályba léptetni a rendelet-tervezetet.
Ahhoz, hogy teljes körű döntést tudjon hozni a képviselő-testület, ahhoz látni kell,
hogy hogyan alakultak a tulajdoni viszonyok.
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Ezért is célszerű lenne a felülvizsgálatot a jövő évre áttenni, mert az előkészítő folyamat ettől több időt vesz igénybe, minthogy azt egy hét alatt össze lehessen állítani, és
pontos adatokat lehetne szolgáltatni.
Mivel az adó osztály látja, hogy milyen területekről milyen módon jönnek be a járulékok, a nyilvántartásokkal is ők rendelkeznek, ezért célszerű e szerint felülvizsgálni a
járulék mértékét. Úgy elvégezni, hogy a képviselő-testület minden tényt és körülményt figyelembe tudjon venni. A decemberi ülésig már rövid idő áll rendelkezésre,
hiszen már a jövő hét folyamán az előterjesztéseket ki kell küldeni, de addig már nem
lehet pontos adatokat szolgáltatni, anélkül meg nem tud a testület teljes információ
tudatában dönteni.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, az általa tett javaslat senkire nem lenne
súlyosbító.
Továbbra is fenntartotta módosító javaslatát, amely szerint a decemberi ülésre készüljön el a mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata, melyben szerepel egy olyan
tétel, hogy mennyi bevételtől esne el az önkormányzat, ha az 1 ha alatti területekre
nem vetnének ki mezőőri járulékot.
Poharelec László képviselő egyetértett a módosító javaslattal, de azt halasszák el a
márciusi vagy áprilisi ülésre, hogy azt kellően elő lehessen készíteni, ne ilyen ad-hoc
módjára kelljen erről dönteni. Akkor tudnak jól dönteni, ha pontos és részletes kimutatás áll majd rendelkezésre.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, véleménye szerint az adóosztály vezetője
akár már most is tudna adatot mondani.
Enyedi László osztályvezető reagálva elmondta, természetesen a javaslat szerinti variációra a decemberi ülésen meg tudja mondani a számadatot, de az összes többit
nem. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy ez lenne a legjobb megoldás.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban ezt az adatot szerepeltetni fogják a decemberi ülésen. A teljes körű felülvizsgálatra pedig a jövő év folyamán mindenképpen sor kerül.
Javasolta, hogy az eredeti döntési javaslatról szavazzanak.
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
550/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a elfogadja a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót.
1344. oldal

Határidő: azonnal

20. Napirendi pont
Forgalmi rend változás a Móra Ferenc utcában
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, Vasas György Péter önkormányzati képviselő írásban kérte, hogy a Városüzemeltetési osztály vizsgálja meg a Móra Ferenc utca
Koós Károly és Szent István utca közötti szakasza súlykorlátozásának lehetőségét, mivel az utcán áthaladó mezőgazdasági forgalom zavarja az ott élőket és károsítja az
aszfalt utat. Az érintett útszakaszon az adó nyilvántartás szerint termelő gazdasági
társaság nem található, ezért a súlykorlátozásnak a lakosságra nézve gazdasági következmény nem várható.
Az útszakasz súlykorlátozása három új jelzőtábla kihelyezéséve valósítható meg. A
Koós Károly utca és a Móra Ferenc utca kereszteződésében, valamint a Szent István és
Móra Ferenc utca kereszteződésében 3,5 t súlykorlátozó, a Koós Károly utca és Fő út
kereszteződésében pedig távolságot jelző táblával kiegészített 3,5 t súlykorlátozó előjelző táblát lehetne kihelyezni.
A táblák kihelyezésének költsége megközelítőleg bruttó 75.000 Ft.
A Városfenntartó Bizottság nem támogatta a forgalmi rend változását, annál is inkább, mert az nem igaz, hogy egy utcának csak az egyik szakaszát károsítja a járműforgalom a másik szakaszát nem. Van, akit zavarnak, van, akiket nem, ezzel együtt kell
élni, és mindenkinek tanúsítani kell némi önmérsékletet.
Eiler Tibor mezőgazdasági vállalkozó el kívánta mondani, hogy Édesapjával közösen
végzik ezt a vállalkozást, és ezen utcák kereszteződésében tárolják a gépeiket.
Amennyiben a súlykorlátozás bevezetésre kerülne, akkor az eléggé ellehetetlenítené a
vállalkozásukat. Ebben az esetben csak a Kós Károly utca felől tudnának a gépekkel
kijárni a fő útra, ami viszont olyan szűk, hogy szinte lehetetlen és nagyon balesetveszélyes a felhajtás onnan a fő útra. Az út burkolatát tekintve pedig, ahol 25 éve nem
történt semmilyen karbantartás, nem kell csodálkozni, hogy rohamosan romlik. A
maga részéről megpróbálná minimálisra csökkenteni az útszakaszon való közlekedést
a nagy gépekkel, de ha ez a döntés megszületik a testület részéről, akkor teljesen ellehetetlenülne és még több lakó nyugalmát zavarná a másik irányba való kihajtással.
Poharelec László képviselő megjegyezte, az előterjesztésben az szerepel, hogy adó
nyilvántartás szerint termelő gazdasági társaság nem található az érintett útszakaszon. De közben itt kiderült, hogy még is csak van.
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Jobban körül kellett volna járni ezt a bejelentést, és ha ez ténylegesen hátrányosan
érinti az ott lévő vállalkozást, aki valahogy úgy is ki fog járni a telephelyéről, akkor
maradjon a jelenlegi helyzet.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, bizonyára ez a tevékenység nincs oda bejelentve, ezért is írta az előterjesztés készítője azt, hogy ott csak lakóházak vannak.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, az előterjesztés a Móra Ferenc utca súlykorlátozásáról szól, az említett vállalkozás pedig a Kós Károly utcára van bejelentve. Tehát az adatbázis megfelelő.
Eiler Tibor mezőgazdasági vállalkozó elmondta, a mezőgazdasági vállalkozásának a
székhelye a Dávidházi Sámuel utca 32. sz. alá van bejelentve, de ott olyan súlykorlátozások vannak már évek óta, - zsákutcának lett minősítve - hogy jobbnak látta, ha az
említett útszakasz mellett egy üres telken tárolja a gépeket, ahol egyedül a kijárás
okozhat problémát. Már 25 éve naponta járnak ki arról a helyről.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy ne változassák meg a forgalmi rendet. Ha
nagyon nagy problémák lesznek, akkor majd kerüljön vissza a képviselő-testület elé.
Toldi Balázs polgármester további hozzászólás hiányában az 1. döntési javaslatot
tette fel szavazásra, amely szerint nem támogatják a Móra Ferenc utca forgalmi rend
változtatását.
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
551/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja a Móra Ferenc utca forgalmi rend változtatását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Döntés illetményalap megállapításáról
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.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése felhatalmazta a helyi
önkormányzatokat, hogy 2018. évre Kvtv. által meghatározottnál magasabb összegben határozzák meg a köztisztviselői illetményalapot. Az illetményalap 2018. évben:
bruttó 38.650,-Ft. Az illetményalap 2008 óta nem változott. Az utóbbi években az állami szféra szinte minden területén elkezdődött az életpálya modellek bevezetése,
valamint ezzel párhuzamosan sorozatos béremelések valósultak meg (köznevelés,
egészségügy, rendvédelem, szociális ágazat, kulturális terület). Számos területen javult a közszféra dolgozóinak életszínvonala, elismertsége, kivéve az önkormányzatnál
dolgozó köztisztviselőket.
A Közös Önkormányzati Hivatalnál is érezhetővé vált az a jelenség, hogy a munkavállalók többsége kifejezetten az illetmény összegét tekinti döntő érvnek az elhelyezkedése során és - érthető okokból - olyan munkáltató mellett dönt, ahol magasabb illetménnyel számolhat. Mára már versenyképes lett az állami tisztviselők szektora is,
hiszen az állami tisztviselők havi illetménye jelentősen emelkedett, ami elszívó hatást
gyakorol az önkormányzati köztisztviselői területre:
2017-ben 12 fő köztisztviselő jogviszonya szűnt meg a közös hivatalban, és közülük
csak 4 fő vette igénybe a kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét.
Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk
tartani, illetve az újonnan jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyék az itt kínálkozó munkalehetőséget, és tudásukat városunk érdekében
kamatoztathassák, szükségesnek tartjuk az illetményeket (folyamatosan) rendezni,
emelni.
A folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése, a hivatali apparátus megtartása, a
köztisztviselők számára a hivatalhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében javasolt
az illetményalap 50.000.-Ft-ra történő megemelése.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet szavazzanak az illetményalap megállapításáról szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
552/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérezése rendezésre
szorul, ezért egyetért a 2018. évi illetményalap önkormányzati rendeletben való megállapításával 50.000.-Ft összegben. Kezdeményezi a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok véleményének kikérését, felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról szóló rendelet-tervezet elkészítésére és a 2017. decemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.
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Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal című projektjének megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melyhez a Képviselő-testület a tárgyban nevezett határozatában jelölte ki a Bíráló Bizottság tagjait. Időközben Dr. Medveczki Teréz,
- akit a műszaki szakértelem biztosítására választottak a bizottság tagjának, - munkaviszonya megszűnt a Közös Önkormányzati Hivatalban, így a továbbiakban a műszaki
szakértelmet Jenei Bettina szakmai vezető biztosítaná. Kérte, hogy a határozatot ennek megfelelően módosítsa a képviselő-testület.
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
553/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.115-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt Bíráló Bizottságával
kapcsolatban hozott 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök lakossági jelzést tolmácsolt, miszerint a
hétvégén a Varga Lajos Sportcsarnokban megrendezésre került Böllérfesztiválon voltak mozgáskorlátozottak, akik nehezen tudták megközelíteni a fesztivál helyszínét,
nehezen jutottak be az épületbe. A Szabadság tér felújításával bizonyára lesz arra lehetőség, hogy a sportcsarnoknál is kialakítsák a mozgáskorlátozott feljárót. Addig
viszont jó lenne, ha ideiglenes feljáróról gondoskodnának egy-egy rendezvény alkalmával.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök a Határ Győző Egyesület Elnökének kérését

tolmácsolta, miszerint az új könyvtár épületére legyen feltéve a teljes név: Határ
ző Városi Könyvtár.

Győ

a Sportcsarnok kapcsán jelezte, hogy a lépcsők nagyon
balesetveszélyesek, sürgetően találni kellene rá megoldást, még nem történik komolyabb baleset.

Poharelec László

képviselő

Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság dec-

emberi ülésén Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy az illegális hulladéklerakás kapcsán hány szabálysértési eljárás indult.
Kérte, hogy ezzel kapcsolatban kérjünk adatszolgáltatást a Gyomaendrődi Járási Hivataltól.
Dr. Pacsika György hivatalvezetőtől érkezett adatszolgáltatás szerint 2017-ben a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivataltól 9 feljelentés érkezett. A szabálysértési
eljárás lefolytatására 8 esetben került sor köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt.
6 esetben pénzbírsággal, 2 esetben pedig figyelmeztetéssel zárult az eljárás. Egy
esetben a feljelentés áttételére került sor a szabálysértési hatóság illetékességének
hiánya miatt a Békéscsabai Járási Hivatalhoz.
Vaszkó Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy a Vásártéri lakótelepen lévő játszótér

melletti domb hozzá tartozik-e a játszótérhez. A játszótérre ugyanis ki van téve, hogy
kutyát bevinni tilos. ó a kiskutyájával naponta ott sétál, de a játszóteret mindig meg kerülik, és úgy mennek a dombra, ahol a gyerekek szívesen játszanak a kutyával.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta még, hogy a decemberben a
képviselő-testületi

ülés december 14-én lesz.

Egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet, a hozzászólásokat, majd a nyílt
ülést bezárta. A képviselő -testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.
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