GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
1/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Farkas Zoltánné, Gózan
Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Vasas György Péter
képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert közmunkairoda vezető valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Marucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdaságvezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Vaszkó Anikó a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Dr. Hunya Miklós a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke,
Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói,
Érdeklődő állampolgárok,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
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Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:17

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezetőjét. Köszöntötte az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, és valamennyi érdeklődőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő. Jelezte távollétét Véháné Szedlák Ildikó képviselő továbbá Betkó József és Poharelec László képviselők jelezték, hogy késve fognak érkezni.
A következőkben „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél ünnepélyes
átadására került sor.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testület a 2017. november 30-i ülésén döntött arról, hogy Dinyáné Bánfi Ibolya részére a „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevelet adományozza a város kulturális életének szervezésében végzett példaértékű munkásságáért.
Felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy ismertesse Dinyáné Bánfi Ibolya életútját.
Megyeri László aljegyző elmondta, január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Önkormányzatunk ez alkalomból minden évben elismerő oklevelet adományoz. Kérte, hogy hallgassák meg az idei kitüntetett méltatását, melyet követően polgármester úr nyújtja át
az oklevelet az elismerésben részesítettnek.
Dinyáné Bánfi Ibolya 1994-ben könyvtárosként kezdett el dolgozni az egykori Városi
Könyvtárban.
Könyvtárosi pályafutása során bejárta a szakmai ranglétrát. Számítógép-kezelő, informatikai ismeretei kezdőként arra motiválták, hogy könyvtáros asszisztensi ismeretekre is szert tegyen. Könyvtárosként a könyvtár endrődi és gyomai egységében is
dolgozott. Könyvtárosi munkájában nagy lehetőséget kapott arra, hogy olyan programokat is szervezzen, amelyek azóta is állandó rendezvényei a könyvtárnak. Mesemondóversenyek, szavalóversenyek és rajzpályázatok.
Az ezredfordulót követően, már a könyvtár vezetőjeként állított össze sikeres pályázatot az art-videotéka létrehozására; és számos, a könyvtárak eredményes működéséhez szükséges dokumentumot, az adott időszakban még újdonságnak számító programot kezdeményezett, illetve valósított meg.
Az eseményekben gazdag könyvtárosi pályafutását számos újítás, ésszerűsítés és korszerűsítés szegélyezi. Ezek a teljesség igénye nélkül:
- sikeres pályázatai révén informatikai eszközökkel gazdagodott az intézmény,
- a megyében elsőként dolgozták fel a SZIRÉN integrált rendszerben a könyvtár állományát,
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- bevezették a számítógépes kölcsönzési rendszert és e-Magyarország pontot működtettek,
- irodalomkutatás, elektronikus katalógus, és könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást
biztosítottak,
- naprakész információkat hordozó korszerű honlapot működtetnek ahol on-line is
elérhető gazdag helytörténeti dokumentumtár található,
- számítógépes részleget működtetnek, és a számítógép kezeléshez, internethasználathoz is segítséget nyújtanak,
- két évtizede minden évben közel tucatnyi színvonalas rendezvényt szerveznek kicsiknek és nagyoknak.
A fentiek és a mindennapi feladatok szervezése, megvalósítása mellett a könyvtár
megbízást kapott a Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztésére, a Ki-kicsoda Gyomaendrődön című könyv kiadói és a Gyoma 300 éves programok szervezési feladatainak
ellátására.
Végül meg kell említeni szervezői erényeit is, mivel vezetése alatt több intézményi
átszervezést, költözést, korszerűsítést kellett a szolgáltatás színvonala és zavartalansága mellett levezényelni, melyből kiemelkedő a jelenlegi könyvtár kialakítása.
Dinyáné Bánfi Ibolya által vezetett Határ Győző Városi Könyvtár tevékenysége meghatározó szerepet tölt be városunk életében. Színvonalas rendezvényei színesítik városunk kulturális programjait és gyarapítják Gyomaendrőd jó hírnevét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezetőt „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevélben részesíti, melyet Toldi Balázs polgármester nyújt át.
Toldi Balázs polgármester gratulált Dinyáné Bánfi Ibolyának és átnyújtotta részére az
oklevelet és a virágot.
Dinyáné Bánfi Ibolya megköszönte a kitüntetést elsősorban a felterjesztőknek továbbá a képviselő-testületnek, hogy egyetértett a felterjesztőkkel. Köszönte a munkatársainak, hogy mellette állnak ebben a tevékenységben. Igyekeznek továbbra is ezen
az úton tovább haladni.
Toldi Balázs polgármester 5 perc szünetet rendelt el a kitüntetettnek történő gratulációkhoz.
SZÜNET
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester és Vasas György Péter képviselő 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:
3. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert és
Vasas György Péter képviselőt.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez képest további két új napirend került kiküldésre. ZP-1-2017 pályázati felhívás és Vagyon rendezés a Hármas-Körös
védtöltésének fejlesztése miatt tárgykörben. Továbbá a bejelentések között három
témakörben kell döntést hoznia a testületnek.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt, így 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
2/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása I. forduló
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Gyomaendrőd TESZK 8.sz. módosítás partnerségi egyeztetés és véleményezési
szakasz lezárása
4. Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
5. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
6. Általános iskolák felvételi körzethatárok és pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzet tervezetének véleményezése
7. 2018. évi programterv
8. Békés-megyei Horgász-Vadásznap Gyomaendrődön
9. GYÜSZTE megállapodás
10. 2018. évi támogatási alapok pályázati kiírása
11. Tartós ügyvédi megbízási szerződés módosítása
12. Beszámoló az Önkormányzat által 2017-ben benyújtott és a folyamatban lévő
pályázatokról
13. Köztemetők 2018. évi karbantartási munkái
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14. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásai visszafizetési határidejének módosítására
15. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásaiknak rendezésére
16. Gyomaendrődi Futball Club kérelme
17. Dr. Ágoston Sándor könyvkiadás támogatási kérelme
18. Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
19. ZP-1-2017 pályázati felhívás
20. Vagyon rendezés a Hármas-Körös védtöltésének fejlesztése miatt
21. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a jelentést.
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
3/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2017.(II.23.);
93/2017.(II.23.); 94/2017.(II.23.); 135/2017.(III.30.); 137/2017.(III.30.); 226/2017.(IV.27.);
274/2017.(V.25.);
275/2017.(V.25.);
308/2017.(VI.29.);
333/2017.(VI.29.);
445/2017.(IX.28.);
446/2017.(IX.28.);
449/2017.(IX.28.);
453/2017.(IX.28.);
492/2017.(X.26.); 496/2017.(X.26.); 497/2017.(X.26.); 501/2017.(X.26.); 502/2017.(X.26.);
506/2017.(X.26.);
512/2017.(XI.14.);
513/2017.(XI.14.);
533/2017.(XI.30.);
534/2017.(XI.30.);
535/2017.(XI.30.);
536/2017.(XI.30.);
537/2017.(XI.30.);
538/2017.(XI.30.);
540/2017.(XI.30.);
542/2017.(XI.30.);
544/2017.(XI.30.);
546/2017.(XI.30.);
547/2017.(XI.30.);
553/2017.(XI.30.);
564/2017.(XII.14.);
565/2017.(XII.14.);
566/2017.(XII.14.);
567/2017.(XII.14.);
576/2017.(XII.14.);
577/2017.(XII.14.);
583/2017.(XII.14.);
585/2017.(XII.14.);
591/2017.(XII.14.);
597/2017.(XII.14.); 599/2017.(XII.14.); és a 601/2017.(XII.14.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása I. forduló
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület decemberi ülésén döntött
arról, hogy a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet két fordulóban kívánja megtárgyalni. A város költségvetését február 15-ig kell elfogadni a képviselő-testületnek.
Ezt megelőzően összevont bizottsági ülés keretében is meg fogják tárgyalni.
A decemberi ülésre beterjesztett koncepcióhoz képest voltak változások a rendelettervezetben, melyet a bizottságok megtárgyalhattak.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, módosító javaslata.
Elmondta, az Ügyrendi Bizottsági ülésen felmerült a Térségi Szociális Gondozási Központ létszámának kérdése, hogy elegendő-e a létszám, ezzel a létszámmal az intézmény el tudja-e látni a feladatát. Ennek kapcsán az intézményvezető létszámbővítési
kérelmet terjesztett elő a képviselő-testület felé. A térítési díj emelés, valamint a létszámbővítés ügyében tartott egyeztetésen végül megállapodás született arról, hogy
két fő szakképzett gondozó-ápoló létszám növelését fogja kérni az intézmény vezetője, ami 2018. március 1-től 9 hónapra 4.827.600 Ft többlet önkormányzati kiegészítő támogatást jelentene 2018-ban. A kérelmet meg fogja kapni a képviselő-testület,
viszont jó lenne, ha most döntenének a többlet támogatási igény költségvetési rendelet-tervezetbe történő beépítéséről, hogy azt már a második fordulós tárgyalásra
be tudják építeni a rendelet-tervezetbe.
Hozzászólás hiányában módosító javaslatként kérte, hogy szavazzanak az intézmény
létszámbővítési kérelméről, amely szerint támogatják az idős otthonban foglalkoztatott szakdolgozók 2 fővel történő emelését 2018. március 1-től. A költségvetési rendelet-tervezet második fordulós tárgyalásánál figyelembe veszik a létszámbővítés
többlet támogatási igényét, melynek összege 4.827.600 Ft.
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
4/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Térségi Szociális
Gondozási Központ Idős Otthonában foglalkoztatott szakdolgozók 2
fővel történő emelését 2018. március 1. napjától.
A Képviselő-testület a 2018. költségvetési rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásánál figyelembe veszi a létszámbővítés többlet támogatási igényét, melynek összege 4.827.600 Ft.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester az előterjesztett döntési javaslatot tette fel szavazásra,
amely szerint a költségvetési rendelet-tervezetet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak
ítélik.
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
5/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítéli.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.Napirendi pont
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2018. január 1-én hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény. A törvényi változások miatt felül kell vizsgálni a Képviselő-testület által
megalkotott közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet is, mivel annak 10. § (1) bekezdése
és a 12. §-a hivatkozást tartalmaz az említett jogszabályokra. Ezt a hivatkozást ki kell
emelni a rendeletből és mivel az új eljárási szabályokat törvény tartalmazza, ezért
nem szükséges új hivatkozás beépítése.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet –tervezet elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
7. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat
ki.”
2. § az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"12. § A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításának figyelembe kell venni
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak."
3. § Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba és az ezt követő napon hatályát
veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2018. január hó 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2018. január 26.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd TESZK 8. sz. módosítás partnerségi egyeztetés és véleményezési
szakasz lezárása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
8. oldal

Toldi Balázs polgármester elmondta, a véleményezési szakaszokban beérkezett véleményeket, valamint az azokra adott válaszokat az előterjesztés mellékleteként csatolt végső véleményezési dokumentáció tartalmazza. A TESZK 8. sz. módosításához a
véleményezési szakaszban, valamint a partnerségi egyeztetés során el nem fogadott
észrevétel nem érkezett. Az Állami Főépítész észrevételei a végső véleményezési dokumentációban figyelembe vételre kerültek. Eltérő vélemény sem keletkezett, valamint eltérő vélemény egyeztetés összehívása nem vált szükségessé, így a véleményezési szakasz lezárható.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
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
6/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul a 224/2017 (IV.
27.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 8. sz. módosítás partnerségi
egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak
szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó 8. sz. módosítás terveit. A tervezett
módosítással kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak
és az államigazgatási szervek részéről érkezett tájékoztatást és észrevételeket megismerte, tudomásul vette, azokat elfogadja. Eltérő vélemény nem maradt fenn, ezért Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a Településrendezési Eszközök 8. sz. módosítására vonatkozó véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.

9. oldal

Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy az intézmény alapító okiratában szereplő tevékenységeket egészítse ki a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás tevékenységekkel. Így lehetővé válik, hogy az intézmény egyes technikai
feladatait közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatásával lássa el.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek az alapító
okirat módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában 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
7/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. ………../2018.
Módosító okirat
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2017. július 12. napján kiadott, VI. 119-15/2017. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
…../2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044
Könyvtári szolgáltatások
6 083020
Könyvkiadás
7 083030
Egyéb kiadói tevékenység
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
10. oldal

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogvi1
szony
közfoglalkoztatási jogvi2 szony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. január 25.
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról 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
8/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. ………./2018.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ Győző
Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
11. oldal

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
1.2.2. telephelye:

1.

telephely megnevezése
Tímár Máté Fiókkönyvtár

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca
21.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
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
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az
intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910100
Könyvtári, levéltári tevékenység
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység – Az intézmény a
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári Tevékenység.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 041231
2 041233

kormányzati funkció megnevezése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12. oldal

3
4
5
6
7

082042
082043
082044
083020
083030

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi
Könyvtár alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési
szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
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:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviA közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
szony
törvény
közfoglalkoztatási jogvi- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kap2 szony
csolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 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 Határ Győző Városi Könyvtár 2018. január 25. napján kelt,
………………………..………… napjától alkalmazandó VI. ………/2018. okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár

Határidő: azonnal

13. oldal

Vaszkó Katalin helyi lakos a könyvtár kapcsán lakossági kérdést tolmácsolt, miszerint
az új könyvtár épületére miért nem az van kiírva, hogy Határ Győző Városi Könyvtár,
mikor ez a pontos neve, miért csak Könyvtár szerepel. Ugyanakkor sokan észrevételezték, hogy a könyvtárba belépve ki van írva, hogy „Isten Hozott”. Sokak véleménye
szerint ez egy intézmény, ahová nem csak hívők járnak.
Toldi Balázs polgármester reagálva sajnálatosnak tartotta, hogy vannak, akiknek csak
ennyi tűnik fel az intézmény működésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a könyvtár fejlesztésére 40 millió Ft értékű pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyből a
felírat is el fog készülni. A könyvtárak kialakítására közel 30 millió Ft-ot költött a város,
és ha sokaknak csak ennyi észrevétele van, akkor az tényleg nagyon sajnálatos. Véleménye szerint más is van abban a könyvtárban, amit észrevételezni lehetne. Sokak
véleménye szerint ugyanis Békés megye egyik legszebb könyvtára van most Gyomaendrődön.
5. Napirendi pont
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a nemzetiségek jogairól szóló
törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, helyiséghasználatra és egyéb működési feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden évben felül kell vizsgálni.
A képviselő-testület 2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Roma és a
Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal. A megállapodások rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a törzskönyvi
nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről, a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
A megállapodásokat a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei tárgyalták és
jóváhagyták az abban foglaltakat.
Az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a döntési javaslatot.
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:

14. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
értelmében Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2015. január 5. napján kötött - 633/2014.(XII. 18.) Gye. Kt. és
634/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozataival jóváhagyott - együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, melyeket változatlan feltételekkel továbbra is hatályban kíván tartani.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Általános iskolák felvételi körzethatárok és pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzet tervezetének véleményezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület tavaly októberi ülésén már véleményezte az iskolai felvételi körzethatárok tervezetét, mely véleményét meg is küldte a tankerületi központnak.
Jogszabályi változás okán a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
ismét megküldte Önkormányzatunknak a tervezetet, melyben nagy változás nincs az
előzőekhez képest. Az önkormányzat az újbóli véleményéről február 15-ig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja 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
10/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal által megküldött kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési
15. oldal

tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását az alábbiak szerint:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
028297
Iskola
Felvételi körzet:
Közterület neve
Áchim András
Ady Endre
Álmos
Álmosdomb
Arany János
Árpád
Attila
Avram
Bacsalaposi
Bacsó Béla
Bajcsy-Zsilinszky
Balassi Bálint
Bánomkerti
Bányász
Batthyány Lajos
Béke
Bem
Bercsényi Miklós
Berzsenyi Dániel
Besenyszegi
Bessenyei György
Biró
Bocskai István
Botond
Budai Nagy Antal
Csokonai Vitéz M.
Damjanich János
Dankó Pista
Dávidházi Sámuel
Diófa
Dob

jellege
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
út
utca
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca

5500 Gyomaendrőd Fő út 181.

tartomány
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

16. oldal

-tól

-ig

Dobó István
Dr. Pikó Béla
Dr. Szilágyi Ferenc
Eötvös József
Erkel Ferenc
Erzsébet
Esze Tamás
Fáy András
Fazekaszugi 5-ös
Fegyvernek
Fő
Fő
Gárdonyi Géza
Géza Fejedelem
Gyóni Géza
Halász
Határ Győző
Hámán Kató
Hantoskerti
Hársfa
Határ
Hatház
Hősök
Hunyadi János
Ifjúsági
Irimiás
Iskola
Jókai Mór
Juhász Gyula
Katona József
Kató József
Kazinczy Ferenc
Kállai Ferenc
Kálvin János
Kántorkert
Kárász
Kávai
Kecsegészug
Keleti
Kinizsi Pál
Kis

utca
utca
üdülő-telep
utca
utca
liget
utca
utca
gátőrház
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
út
utca
útja
utca
lakótelep
tanya
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
tanya
tanya
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
páros
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

17. oldal

160
135

Kisfaludy
Kisréti
Kiss Bálint
Kner
Kner
Kondorosi
Kossuth
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Könyves Kálmán
Kör
Körgát

utca
utca
utca
utca
tér
út
tér
út
utca
utca
utca
utca

Kőrös

sor

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Kőrös
Kőrösi Csoma Sándor
Lehel
Lévai
Liszt Ferenc
Losonczi István
Luther
Madách Imre
Martos Flóra
Márton Gábor
Mátyás Király
Mikszáth Kálmán
Mirhóháti
Móricz Zsigmond
Munkácsy Mihály
Nagy Sándor
Nap
Németzugi
Olajosok
Páskumi
Pásztor János
Pásztor János
Petőfi Sándor
Polyákhalmi
Pósa Lajos
Radnóti Miklós
Rákóczi Ferenc

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
útja
út
tér
utca
utca
út
utca
utca
út

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

18. oldal

Rév
Rózsa Ferenc
Semmelweis Ignác
Sócózugi 1/5-ös
Somogyi Béla
Szabadság
Szabó Dezső
Szarvasi
Széchenyi István
Székely Bertalan
Szondy György
Szőlőskert
Tanya III.
Tanya IV
Tanya V.
Tanya VI.
Templomzug
Tokai Ferenc
Toldi Miklós
Tompa Mihály
Ugari
Vadász
Vásártéri
Vidovszky Béla
Vízmű
Vörösmarty Mihály
Wesselényi
Wodiáner Albert
Zrínyi Ilona
Zrínyi Miklós

utca
utca
utca
gátőrház
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca

utca
utca
utca
út
utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
üdülő
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Kötelező felvételt biztosító iskola:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Népliget
028298
5502 Gyomaendrőd
és Kollégium
utca 2.
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya
települések közigazgatási területe.
Közterület neve
jellege
tartomány
-tól
-ig
Akác
utca
teljes
Alkotmány
utca
teljes
Apponyi
utca
teljes

19. oldal

Babits Mihály
Baross Gábor
Bartók Béla
Bethlen Gábor
Blaha Lujza
Borostyán
Csejti
Csillagos
Csurgó
Damjanich
Dávid
Deák Ferenc
Décsi
Doboskert
Dózsa György
dr. Csókási Béla
Egressy Béni
Endrődi
Farkasfoki
Fazekasi
Fő
Fő
Gábor Áron
Gutenberg
Hídfő
Honvéd
Hősök
Ipartelep
József Attila
Kacsóh Pongrác
Kálmán Farkas
Kenderáztató
Keresztúri
Kisfok
Kislapos
Kodály Zoltán
Korányi Frigyes
Kovács Imre
Kós Károly
Köztársaság
Külterület

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
kertsor
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
páros oldal
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
20. oldal

2
1

156/1
133

Kürt
Lábas
Leányvár
Liliom
Magtárlaposi
Mester
Mikes Kelemen
Mirhói
Mohácsi
Móra Ferenc
Nagylaposi vasútállomás
Nagylaposi MÁV lakás
Napkeleti
Népliget
Nyárszegi
Október 6.
Orgona
Polányi Máté
Rácz Lajos
Rózsahegyi Kálmán
Selyem
Simai
Sugár
Szabadság
Szabó Ervin
Szélmalom
Szent Antal
Szent István
Tamási Áron
Tanya II.
Tanya VII.
Táncsics Mihály
Telekparti
Temető
Toronyi
Tóth Árpád
Tölgy
Tulipán
Újkert
Varjasi
Vasúti

utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca

utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
őrházak

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
21. oldal

Vasútsor
utca
teljes
Vasvári Pál
utca
teljes
Vaszkó Mihály
utca
teljes
Zöldfa
utca
teljes
Zrínyi Ilona
utca
teljes
Zsák
utca
teljes
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmények:
Békés Megyei Pedagógiai Szak202775 szolgálat Gyomaendrődi Tagin- 5500
tézménye
Békés Megyei Pedagógiai Szak202775 szolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye
Határidő: azonnal

5510

Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11.

Dévaványa

Bem József utca 4.

7. Napirendi pont
2018. évi programterv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testület 2017. decemberi ülésén
tárgyalta a Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott intézményvezetője által készített 2018. évi programtervet. A testület a beterjesztett programtervet nem támogatta
és döntést hozott arról, hogy kerüljön újra beterjesztésre a 2018. évi programterv az
előző évben alkalmazott táblázat szerint. Ezen felül a Képviselő-testület megbízta
Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármestert az önkormányzati rendezvények koordinációjával.
Fentieknek megfelelően Weigertné Gubucz Edit intézményvezető a 2018. január 8-án
megtörtént egyeztetésnek megfelelően, elkészítette a 2018. évi programtervet, mely
tartalmazza a nemzeti ünnepek, nemzeti és helyi emléknapok, idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények, valamint a civil szervezetek által rendezett
idegenforgalmi és gasztronómiai programokat, azok időpontjait, szervezőit és helyszíneit.
A programtervet a bizottságok véleményezték. Az általuk javasolt változtatások programterven történő keresztülvezetése megtörtént.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kiegészítésként elmondta, a bizottságok által
javasolt tartalommal javasolja a 2018 évi programterv elfogadását a képviselőtestületnek.

22. oldal

Toldi Balázs polgármester egyéb 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
11/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Weigertné
Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb intézményvezetője által készített
2018. évi programtervet a nemzeti ünnepek, nemzeti és helyi emléknapok, idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények, valamint a civil szervezetek által
rendezett idegenforgalmi és gasztronómiai programokat, azok időpontjaira, szervezőire és helyszíneire vonatkozóan az alábbiak szerint:
Nemzeti Ünnepek:
rendezvény

időpont

szervező

helyszín

felelős
Weigertné Gubucz
Kállai FeEdit a
1848-as forradaSzent Imre Katorenc KultuKállai Ferenc Kul1 lom és szabadság- 2018. 03. 14.
likus Templom és
rális Közturális Központ
harc ünnepe
Országzászló
pont
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Kállai FeEdit a
renc KultuKállai Ferenc Kul2 Szent István nap
2018. 08. 20.
Szabadság tér
rális Közturális Központ
pont
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Kállai FeEdit a
Október 23. Forrarenc Kultu- Szabadság tér, Kállai Ferenc Kul3 dalom és Szabad- 2018. 10. 23.
rális Köz- Országzászló
turális Központ
ságharc
pont
mb. intézményvezetője
Nemzeti és helyi emléknapok:
rendezvény
időpont
szervező helyszín
A Kommunista dikta- 2018. 02. 25.
Kállai Fetúrák áldozatainak
renc Kul- Gyomai Közte1 emléknapja
turális
mető
Központ

23. oldal

felelős
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményve-

2

Megemlékezés az
2018. 03. 20.
Endrődi Csendőrsortűz áldozatairól

A Holokauszt ma2018. 04. 16.
gyarországi áldoza3 tainak emléknapja

4

A Magyar Hősök
emléknapja

2018. 05. 28.

Nemzeti összetarto- 2018. 06. 04.
zás napja
5

6

Aradi Vértanúk Nap- 2018.10. 06.
ja

Önkormányzat és intézményei által
rendezvények
rendezvény
időpont
XX. Nemzetközi
2018. 04. 28Sajt és Túrófesztivál 29.
Városi bor- száraz1
kolbász és pálinka
verseny
/ testvérvárosok
világnapja/
Családi nap 2018. 06. 09.
Gyermeknap
2
3 VI. Főtéri Sokada-

2018.08.20

zetője
Weigertné Gubucz
Kállai FeEdit a
renc Kul- Endrőd Hősök
Kállai Ferenc Kulturális
tere
turális Központ
Központ
mb. intézményvezetője
Szent Gellért Ka- Tóth Ferenc a
Kállai Fetolikus Általános Szent Gellért Katorenc KulIskola és Gimná- likus Általános
turális
zium
Iskola és GimnáziKözpont
um igazgatója
Dr. Szonda István
Szent
a Szent Antal
Antal
Hősök tere
Népház intézNépház
ményvezetője
Weigertné Gubucz
Kállai FeEdit a
renc KulKállai Ferenc KulOrszágzászló
turális
turális Központ
Központ
mb. intézményvezetője
Dr. Szonda István
Szent Ana Szent Antal
tal Nép- Hősök tere
Népház intézház
ményvezetője
idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató
szervező

helyszín

felelős

Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc
Kállai Ferenc KulKulturális
Szabadság tér
turális Központ
Központ
mb. intézményvezetője
Pál Jánosé a CsaCsalád és
lád és gyermekjógyermekjóléti Szabadság tér
léti Központ inKözpont
tézményvezetője
Kállai Ferenc Szabadság tér Weigertné Gubucz

24. oldal

lom

Kulturális
Központ

XX. Nemzetközi
2018. 08. 25.
Erzsébet liget
Halfőző Verseny és
Kállai Ferenc
Békés Megyei Hor3
Kulturális
gász-Vadásznap
Központ

4

5

I. Adventi gyertya- 2018. 11. 30. Kállai Ferenc
gyújtás
Kulturális
Központ

II. Adventi gyertya- 2018. 12. 07. Kállai Ferenc
gyújtás
Kulturális
Központ

III. Adventi Gyertyagyújtás
6

7

Ezüstcsengő Ad2018.12. 15.
venti Hétvége, Városi Mikulás

IV. Adventi gyertyagyújtás
8

2018. 12. 14. Kállai Ferenc
Kulturális
Központ

Szabadság tér

Szabadság tér

Szabadság tér

Kállai Ferenc
Kulturális
Központ

2018. 12. 21. Kállai Ferenc
Kulturális
Központ

Szabadság tér

Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője
Weigertné Gubucz
Edit a
Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője

Civil szervezetek által rendezett idegenforgalmi és gasztronómiai programok:
időpont
rendezvény
szervező
25. oldal

2018. 03. 17.
Sportbál
2018. 05. 19-21. Országos Mazsorett Verseny Magyar Mazsorett Bajnokság
2018. 06. 02.
Bogrács napja
2018. 08. 2-5.
XXII. Nemzetközi Volkswagen Bogár és Busz party
2018. 10. 13/20 Magyar Autosex Tyúkgalamb Fajtaklub fiatal bemutatója
2018. 11. 23- 24. X. Disznótoros és Böllérpálinka
verseny
Határidő: azonnal

Sportegyesületek
Színfolt Mazsorett Táncegyüttes
Rózsahegyi Alapítvány
Kardos Ferenc

GYÜSZ-TE

8. Napirendi pont
Békés Megyei Horgász-Vadásznap Gyomaendrődön
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Békés Megyei Vadászszövetség és a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének képviselői azzal keresték fel, hogy a
Békés Megyei Horgász-Vadásznapot 2018-ban Gyomaendrődön tervezik megrendezni. A tervezett időpont augusztus 25, a helyszín pedig az Erzsébet liget lenne. Az
egyezetés során felmerült, hogy ezt a napot jó lenne, ha összekötnék a XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versennyel.
A bizottságok támogatják a rendezvény Gyomaendrődi megrendezését a halfőző versennyel egyidejűleg, mely így a tervezett időponthoz képest egy héttel később kerül
megrendezésre az Erzsébet ligetben, tekintettel arra, hogy 1500-2000 fő látogatót
várnak a szervezők, és az infrastruktúra itt áll rendelkezésre egy ilyen volumenű rendezvény lebonyolításra. Természetes 2019-ben a halfőző verseny helyszíne visszakerül
majd az endrődi Népligetbe.
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének elnökét, Dr. Hunya Miklós urat
arra kérte, hogy a rendezvény költségvetésének tervezetét február elején jutassák el,
hogy a 2018. évi költségvetés II. fordulós tárgyalásakor lássák, hogy a halfőző verseny
milyen forrásokat igényel majd.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a rendezvény támogatásáról 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
12/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata

26. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Békés
megyei
Horgász-Vadásznap
2018.
augusztus
25-i
gyomaendrődi megrendezését az Erzsébet ligetben, a XX. Nemzetközi Halfőző Verseny társrendezvényeként.
A Képviselő-testület felkéri a Békés megyei Horgász-Vadásznap szervezőit, hogy az önkormányzat részére megküldeni szíveskedjenek a
rendezvényük előzetes költségvetés tervezetét 2018. február 5. napjáig.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
GYÜSZTE megállapodás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2017. január
i ülésén hagyta jóvá az Együttműködési megállapodást a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel.
Az együttműködési megállapodás III. Záró rendelkezések 2. pontja alapján a megállapodás feltételeit minden évben felülvizsgálják.
Felek 2018. január 3-án egyeztettek a megállapodásban foglaltakról, pontról pontra
egyeztették a felmerülő feladatokat. Mivel a jelenlegi megállapodás mindkét fél részére előnyös együttműködési és feladatellátási tevékenységeket tartalmaz, ezért felek a szerződés változatlan formában hagyása mellett állapodtak meg, mely Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével történhet. Az
aláírt megállapodás jelen előterjesztés mellékleteként olvasható.
Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a megállapodást változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartani.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületével 2017. janu-
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ár 27-én aláírt Együttműködési megállapodást változatlan formában
és tartalommal hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
2018. évi támogatási alapok pályázati kiírása
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, négy olyan önkormányzati rendeletünk van, ami valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyújt. Az
elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2018. évi költségvetési koncepció
alapján a rendeleteinkben szabályozott alapok előirányzatai a következők:
Civil Alap 6,2 millió Ft, Sport Alap 14 millió Ft, Környezetvédelmi Alap 4 millió Ft, és az
Idegenforgalmi Alap 2,9 millió Ft.
A gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 1-től kötelező a Cégkapu használata. A
civil szervezetek az elmúlt évig a szervezet megbízottjának ügyfélkapuján keresztül
nyújtották be pályázataikat. Ez évtől a szervezetekkel egyértelműen kapcsolatba hozható Cégkapu lesz használható az elektronikus kapcsolattartásra.
A pályázati kiírások szövege az előterjesztésben olvasható.
A bizottságok támogatták a pályázati kiírásokat, azokat elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként az
önkormányzati rendelet módosításáról szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott
támogatást szabályozó rendeletek módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 11., 13. és
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (4a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati
elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus űrlapon kell benyújtani a szervezet Cégkapuja útján.”
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati
elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus űrlapon kell benyújtani a szervezet Cégkapuja útján.”
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet módosítása
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II. 26. ) önkormányzati rendelet 7. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép.
„7. § (4a) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati
elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus űrlapon kell benyújtani a szervezet Cégkapuja útján.”
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008.
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II.
29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § (3) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati
elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus űrlapon kell benyújtani a szervezet Cégkapuja, egyéni vállalkozó esetén ügyfélkapuja útján.”
5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2018. január hó 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2018. január 26.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
Toldi Balázs polgármester ezt követően a Civil Alap pályázati kiírásáról szóló döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2018. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2018. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht.
vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi
civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2018 (továbbiakban: pályázati
útmutató), amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is
szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok
között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
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1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális
életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend
fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 3.210.000 forintot, azaz hárommilliókettőszáztízezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszázötvenezer
forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
oszthat szét a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2017. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Színfolt Mazsorett Táncegyesület
f) Határ Győző Kulturális Egyesület
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal
Népház teremhasználatára 2017-ben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent
Antal Népház közművelődési célból (tánc- és előadó művészeti oktatás, műsoros
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próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő,
3.2 pontban foglalt civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
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4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. január 1. és 2018. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
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C
C1
C2

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat ügyfélkapus benyújtás esetén csak a jogosultság utólagos
igazolásával érvényes. A jogosultság igazolást a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus űrlap kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezhető el. A jogosultság legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezhető el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának korábbi regisztrációja a cégkapu nyitási
kötelezettség miatt hatályát vesztette.
A jogosultság igazoló űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY18 és TAMATER18 jelű elektronikus
űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY18)
Cégkapun keresztül: 2018. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER18)
Cégkapun keresztül: 2018. február 28., 24.00 óra
Jogosultság igazolás Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2018. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2018. február 28.
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata

34. oldal

A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2017. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2017. március 20-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
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12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2018. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2019. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
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- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben az
Idegenforgalmi Alap pályázati kiírásáról döntenek.
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
15/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2018. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2018. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2018, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének
növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és
programok szervezésével.
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Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
2018-ban támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz egymillióötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymilliónégyszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a bíróság által 2017. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják.
3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (XVI. Bogrács napja)
b) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XXI. Nemzetközi Volkswagen Bogár
Találkozó)
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (X. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet és egyéni vállalkozó pályázhat, amelynek
pályázati projektje megfelel az 1. pont B) komponenséhez meghatározott céloknak.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
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d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem
felelnek meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből,
és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
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A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. január 1. és 2018. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt
támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
40. oldal

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok – egyéni vállalkozó kivételével - kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat, ügyfélkapus benyújtás esetén
csak a jogosultság utólagos igazolásával érvényes. A jogosultság igazolást
a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban:
ÁNYK) tölthető elektronikus űrlap kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként
történő benyújtásával végezhető el. A jogosultság legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezhető el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának korábbi regisztrációja a cégkapu nyitási
kötelezettség miatt hatályát vesztette.
A jogosultság igazoló űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY18 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2018. február 28., 24.00 óra
Jogosultság igazolás Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2018. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2018. február 28.
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételek41. oldal

nek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2017. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén - az egyéni vállalkozó kivételével - a pályázat beadási
határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2018. március 21-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2018. március 29-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
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Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2017. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2019. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
43. oldal

Toldi Balázs polgármester a Környezetvédelmi Alap pályázati kiírásáról 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
16/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alapból elnyerhető 2018. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2018. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a
továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2018, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek
megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2018-ban a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -,
szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása
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2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 4.000.000 forintot, azaz négymillió forintot oszthat szét a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a
bíróság által 2017. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy

45. oldal

jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. január 1. és 2018. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A
szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
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Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2018-ban támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9
költségsoron tervezhetőek kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat, ügyfélkapus benyújtás esetén csak a jogosultság utólagos
igazolásával érvényes. A jogosultság igazolást a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus űrlap kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezhető el. A jogosultság legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezhető el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának korábbi regisztrációja a cégkapu nyitási
kötelezettség miatt hatályát vesztette.
A jogosultság igazoló űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
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Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY18 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2018. február 28., 24.00 óra
Jogosultság igazolás Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2018. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2018. február 28.
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2017. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
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10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2018. március 19-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2018. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
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beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2019. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Sport Alap pályázati kiírásról szóló 5. 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
17/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2018. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2018. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és
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egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2018, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 13.300.000 forintot, azaz tizenhárommillióháromszázezer forintot
2.2 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az
1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának
támogatására összesen 700.000 forintot, azaz hétszázezer forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be elektronikus pályázatukat, amelyeket a bíróság 2017. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak
megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
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e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdésében adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása),
illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. január 1. és 2018. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. A 2.2 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető
működési és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását ki-
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sebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani
az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be. A pályázat, ügyfélkapus benyújtás esetén csak a jogosultság utólagos
igazolásával érvényes. A jogosultság igazolást a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus űrlap kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával végezhető el. A jogosultság legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezhető el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának korábbi regisztrációja a cégkapu nyitási
kötelezettség miatt hatályát vesztette.
A jogosultság igazoló űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
53. oldal

Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY18 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2018. február 28., 24.00 óra
Jogosultság igazolás Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2018. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2018. február 28.
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2017. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
54. oldal

10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2018. március 21-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2018. március 29-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2018. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
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14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2019. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a pályázati eljárást szabályozó dokumentumok
elfogadását kérte a képviselő-testülettől.
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
18/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2018. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2018 v1.0' és az 'Általános Szerződési Feltételek 2018' dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel állapítja meg.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Tartós ügyvédi megbízási szerződés 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 elmondta, Dr. Varga Imre Ügyvéd Úr tartós ügyvédi megbízási jogviszony keretében látja el önkormányzatunk általános jogi tanácsadási, okirat szerkesztési, jogi képviseleti feladatait. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII. törvény az ügyvédi hivatás gyakorlásának feltételit jelentősen megváltoztatja.
A törvényi változások miatt szükséges módosítani a hatályban lévő megbízási szerződést. Ügyvéd Úr kezdeményezte a megbízási díj módosítását is, mely 2018. január 1jétől havi 170.000,- Ft + ÁFA összegben kerülne meghatározásra (2017. évben
150.000,- Ft + ÁFA). A határozati javaslat tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodás tervezetet.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzák meg a szerződés módosításáról szóló 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
19/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Varga Imre ügyvéddel kötött tartós ügyvédi megbízási szerződést 2018. január 1. hatállyal, az alábbiak
szerint módosítja:
„TARTÓS ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; törzskönyvi azonosító: 725525; adószám: 15725527-2-04 ; KSH szám:
15725527-8411-321-04; képviselő: Toldi Balázs polgármester),mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.; Kamarai
Azonosító Szám (KASZ) szám: 36071006; adószám: 44584162-2-24 , bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11733003-20091729), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
között a következő feltételek szerint jött létre:
I.

Általános rendelkezések

1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2011. július 7. napjától tartós ügyvédi
megbízásról szóló, többször módosított megbízási szerződés van hatályban, amelyet
2018. január 1. napjától, közös megegyezéssel módosítanak és a módosításokat egységes szerkezetbe foglalják.
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2. Felek megállapítják, hogy a megbízott ügyvéd az Üttv. Alapján jogosult az ügyvédi
tevékenység végzésére. Az ügyvéd kijelenti, hogy megfelel az Üttv. 2. fejezetében
meghatározott az ügyvédi törvény gyakorlásának általános feltételeinek.
3. Felek megállapítják, hogy a szerződés aláírásának időpontjában a megbízott ügyvéddel szemben az Üttv.-ben meghatározott, az ügyvédi tevékenység gyakorlását
kizáró okok, valamint összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
4. A megbízott ügyvéd a megbízás tartama alatt haladéktalanul, de legkésőbb az öszszeférhetetlenségi ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni
az Ügyvédi Kamarának és amennyiben az 30 napon belül nem kerül megszüntetésre,
az ügyvédi tevékenység nem folytatható.
II.

A szerződés tárgya

1. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) 2 § (1) bekezdésében
meghatározott alábbi ügyvédi tevékenység:
- jogi képviselet ellátása
- jogi tanácsadás
- okirat szerkesztés
- okiratok ellenjegyzése
- a megbízott által ellátott ügyvédi tevékenységgel összefüggésben szerkesztett okiratok és mellékletek elektronikus okirati formába alakítása
- az ügyvédi tevékenységgel összefüggő letét kezelése
2. Az ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó megbízás különösen kiterjed a polgári jogi, munkajogi, közszolgálati, közalkalmazotti, közigazgatási jogi ügyekre. Az esetlegesen felmerülő peres ügyek képviseletére. A Megbízott köteles az önkormányzat
vagyoni ügyeiben a Megbízó utasításának megfelelően teljeskörűen eljárni, tanácsadói feladatokat ellátni, okiratokat szerkeszteni, a jogszabályokban meghatározott
esetekben azokat ellenjegyezni és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, valamint az
adóhatósági eljárásban a képviseletet ellátni.
A Megbízott a közbeszerzési eljárások során a Megbízó külön megbízása alapján
részt vesz a bírálóbizottságban a jogi szakértelem biztosításában.
3. Nem tartozik a megbízás tárgyába a felelős-akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység teljes körű végzése. Ezt a tevékenységet a megbízott külön megbízás vagy megállapodás feltételei szerint külön díjazás ellenében végzi.
4. Megbízás keretében kapcsolattartó: polgármester, illetve a jegyző. A Megbízott
azonban köteles az Önkormányzati, a képviselő-testületet érintő ügyekben a képviselő- testületi tagok részére is konzultációs lehetőséget biztosítani. Utasítást azonban
kizárólag a kapcsolattartó adhat.
5. Felek tudomással bírnak arról, hogy az Eüsztv. kötelező elektronikus ügyintézést ír
elő a jogi képviselők, a gazdálkodó szervezetek, az állam, a költségvetési szervek és
valamennyi hatóság számára.
6. A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott az ügyvédi tevékenység ellátása érdekében minden tényt, adatot, információt, okiratot olyan időben köteles a megbízott részére szolgáltatni, hogy az a tevékenységét a jogszabályban meghatározott
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formában és határidőben teljesíteni tudja. A megbízott a megbízó által az ügyvédi
tevékenység folytatásához szükséges, általa szóban vagy okirati formában előadott
tényeket, teljes körűnek, pontosnak és valónak fogadja el. Az ebből eredő kockázat a
megbízót terheli.
III.

A szerződés időtartama

Felek a jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik.
IV.

Fizetési feltételek

1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott ügyvédi tevékenység elvégzéséért a
megbízási díjat 2018. január 1-től 170.000. Ft+ÁFA/hó, azaz Egyszázhetvenezer
forint +ÁFA/hó összegben határozzák meg. Az ügyvédi munkadíj magában foglalja
a Megbízóhoz való utazás költségét, a Megbízó képviseletéhez tartozó adminisztrációs és postai költségeket. Az ügyvédi tevékenység az ÁFA-ról szóló jogszabályok értelmében ÁFA köteles, így a megbízási díjat az ÁFA törvényben meghatározott mindenkori ÁFA terheli.
2. A megbízási díj nem tartalmazza azokat a költségeket, amelyet a megbízó székhelyén, illetve fióktelepén kívüli vagy attól eltérő, más közigazgatási területen történő
ügyvédi tevékenység végzése miatt merül fel. Ezt a megbízott jogosult külön leszámlázni.
3. Megbízó a megbízási díjat az esedékesség hónapjának utolsó napjáig az ügyvéd
által kiállított számla alapján átutalással fizet meg az OTP Bank Nyrt. által vezetett
11733003-20091729 számú számlájára.
4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megbízott az ügyvédi tevékenység ellátása során perképviseletet lát el, a perbíróság által megítélt és befolyt perköltség a
megbízott ügyvédet illeti meg.
V.

A megbízott feladata

1. Felek megállapodnak, hogy a megbízott feladatát az II. pontban felsorolt tevékenységek a megbízó utasítása szerinti elvégzése jelenti.
2. Megbízó kijelenti, hogy az Üttv.-ben meghatározott kötelező ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik. Felek megállapodnak, hogy a megbízott jelen megbízási
szerződésben meghatározott feladatok nem szerződésszerű ellátásáért való felelőssége az ügyvédi felelősségbiztosításban meghatározott káreseményenkénti legmagasabb összegét meghaladó része tekintetében nem áll fenn. A jelen szerződés megkötésének időpontjában ez az összeg Tízmillió forint.
VI.

A megbízott jogai és kötelezettségei

1. A megbízott köteles a hatályos magyar jogszabályok keretei között az ügyvédi tevékenységet a megbízó érdekeinek megfelelően és utasítása alapján a legjobb tudása
szerint végezni.
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A megbízott ügyvéd a jogi képviselet ellátása során köteles megtagadni a megbízó
utasításának végrehajtását, ha az jogszabályba ütközik vagy a jogszabály megkerülésére irányul.
2. A megbízott köteles a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, az Üttv., valamint a Magyar Ügyvédi
Kamara szabályzata alapján a megbízót azonosítani a közhiteles nyilvántartások alapján. A képviselő személyi adatainak rögzítése személyi okmányok másolatával történik.
3. A megbízott köteles az ügyvédi tevékenysége során a megbízóval vagy az általa
kijelölt szakemberrel folyamatosan egyeztetni, a tevékenységét akadályozó körülményről értesíteni, az általa készített okiratokat átadni vagy hozzáférhetővé tenni.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlása során a megbízó által szolgáltatott tény, adat, információ, ezekre vonatkozó okirat ügyvédi titoknak minősül, amelyet köteles megtartani mindaddig, amíg az alól felmentést nem
kapott. Az ügyvédi titokról a megbízó vagy jogutódja jogosult rendelkezni.
Nem terheli a megbízottat titoktartási kötelezettség az alkalmazottaival, a helyettes
ügyvédjével, az ügyvédi tevékenységet segítő informatikai feladatokat végző szakemberrel, a részére számviteli szolgáltatást nyújtó személlyel és azon közreműködő
személyek vonatkozásában, akiket a megbízó jóváhagyott.
5. Megbízott jogosult akadályoztatása esetén arra, hogy állandó helyettes ügyvédet
bízzon meg, aki a megbízott teljes körű helyetteseként jár el. A helyettes ügyvéd a
Békés Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartásában a megbízott helyetteseként szerepel. Megbízó tudomásul veszi, hogy egyes ügyekben a megbízott helyettesítéséről
más ügyvéddel is megállapodhat.
6. A megbízott az ügyvédi tevékenységével kapcsolatosan jogosult a megbízó nevében pénzt, készpénz helyettesítő fizetőeszközt, utalványt, értékpapírt vagy okiratot
átvenni, őrizni és letétként kezelni. Ilyen esetben a letéti szerződést írásba kell foglalni. A mindenkori legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét meghaladó összeg
esetén a letét adatait az ügyvéd a területi ügyvédi kamara által működtetett elektronikus letéti nyilvántartásban köteles rögzíteni.
7. A megbízott ügyvéd jogosult arra, hogy papíralapú okiratot az Üttv.-ben meghatározott kivétellel elektronikus okirati formába alakítsa át, arról elektronikus másolatot
készítsen és azt minősített elektronikus aláírással lássa el. Ezzel a megbízott ügyvéd
tanúsítja, hogy az elektronikus okirat, papíralapú okirattal, az időbélyegzőn megjelölt
időpontban mindennel megegyezik. Az ilyen okirat teljes bizonyító erővel bír.
VII.

A megbízó jogai és kötelezettségei

1. A megbízó köteles az ügyvédi tevékenység elvégzéséért a jelen megbízási szerződésben meghatározott megbízási díjat határidőre megfizetni.
2. A megbízó jogosult az ügyvédi titoktartás alóli felmentés megadására.
3. A megbízó köteles bíróságok és más hatóságok előtti eljárásra vonatkozó meghatalmazást adni.
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4. Ha a törvény vagy a bíróság és más hatóság a jognyilatkozat megtételéhez személyes nyilatkozatot kíván meg, akkor a jogi személy képviselője köteles ennek eleget
tenni.
5. A képviselő kötelezi magát az azonosításhoz rendszeresített formanyomtatványok
aláírására. A jelen szerződés aláírásával hozzájárul a személyi adatainak rögzítéséhez.
6. Megbízó az azonosítás során felvett adatokban bekövetkezett változásokat 5
munkanapon belül köteles bejelenteni a megbízott ügyvédnek.
VIII.

Az ügyvédi megbízás megszűnése, megszüntetése

1. A megbízási szerződés megszűnik a megbízó jogutód nélküli megszűnésével vagy
a megbízott ügyvédi kamarai tagságának megszűnésével
2. Felek megállapodnak, hogy bármelyik fél a jelen megbízási szerződést 30 napos
felmondási idővel indoklás nélkül írásban bármikor felmondhatja. A megbízott a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.
IX. Záró rendelkezések
1. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2017. évi LXXVIII.
tv., a Ptk. szabályait, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. és a törvény alapján a Magyar Ügyvédi Kamara által elfogadott 1/2017 (07.10.) egységes szabályzat rendelkezéseit kell
alkalmazni.
2. Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazza, ezért a szerződésben nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2018. január ….

Békéscsaba, 2018. január …….

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képv.: Toldi Balázs
polgármester
Megbízó

Dr. Varga Imre
ügyvéd
Megbízott

Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat által 2017-ben benyújtott és a folyamatban lévő
pályázatokról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2017-ben közel 1,5 milliárd Ft értékű pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. Ebből már elég sok az elnyert pályázat,
de vannak még elbírálás alatt lévő pályázataink és van, ahol a szerződéskötés van hátra.
Röviden ismertette a benyújtott pályázatokat:
TOP-os pályázatok:
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés. A Gyomai piactér fejlesztésére pályáztunk,
melynek keretében fedett piaccsarnok kerül kialakításra, illetve parkolóhelyek a piactér mellett. A benyújtott pályázat költségvetése 73 846 000 Ft .
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
A konstrukció keretében pályázatot nyújtottunk be, a Kossuth úti óvoda bővítésére,
felújítására 55 millió Ft összköltségben, és a Blaha úti óvoda felújítására 45 millió Ft
összköltségben.
TOP-2.1.2-16 Zöld Város kialakítása. A benyújtott pályázat keretében városközpont
fejlesztés valósulna meg a Szabadság téren. (250 millió Ft).
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
Három támogatási kérelmet nyújtottunk be.
1. A kerékpárút pályázat belvízre vonatkozó fejlesztése valósulna meg a Hídfő utcától a Kodály Zoltán utcáig a Fő út mentén 70 millió Ft összköltségben.
2. A második pályázat keretében a Csókási zugi áteresz felújítása valósulna meg 75
millió Ft összköltségben.
3.
A harmadik pályázat keretében a Fűzfás zugi áteresz felújítása valósulna meg
95 000 000 Ft.
TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés. A Kodály Zoltán utcától az Hídfő utcáig megépíteni a kerékpárutat, a belvízelvezető rendszer nélkül, mivel az másik pályázat keretében kerülne megvalósításra 110 millió Ft összköltségben.
A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás
keretében az alábbi támogatható tevékenységek megvalósítására van lehetőség:
1. Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének energetikai korszerűsítése 90 994
310 Ft összköltségben,
2. A gyomai orvosi rendelő energetikai felújítása 35 665 989 Ft összköltségben.
3. Az endrődi orvosi rendelő energetikai felújítása valósulna meg 42 511 244 Ft összköltségben.
2017 decemberében megkaptuk a pozitív értesítést 6 db 2017-ben benyújtott TOP-os
pályázatunkról is, melyek az alábbiak:
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TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 73 846 000 Ft.
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Blaha úti óvoda felújítása 45 000
000 Ft.
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
A Hídfő és a Kodály Zoltán utca közötti kerékpárút építéséhez kapcsolódó belvízvédelmi fejlesztések 70 000 000 Ft.
A Fűzfás zugi áteresz felújítása 95 000 000 Ft.
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése 90 994 310 Ft.
Az endrődi orvosi rendelő energetikai felújítása 42 511 244 Ft.
2017-ben EFOP-os pályázatokat is benyújtásra kerültek.
EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése. Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft.
EFOP-4.1.9-16 Látványtár és oktató tér létrehozása a Szent Antal Népházban. Projekt
összköltsége: 40.000.000 Ft.
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban. Projekt
összköltsége: 478.636.737 Ft. A Gyomaendrődre eső támogatási összeg: 246 526 141
Ft.
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön. Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft.
Az eddig támogatásban részesített EFOP pályázatok:
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban. Projekt
összköltsége: 478.636.737 Ft. Gyomaendrődre jutó 246 526 141 Ft.
A pályázatot pozitívan bírálták el a Támogatási szerződés megkötése folyamatban
van, a pályázat vélhetően 2018. február 1-én kezdődik.
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön. Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft. A pályázatot pozitívan bírálták el a Támogatási szerződés
megkötése december hónapban megtörtént, a pályázat 2018. február 1-én indul.
2017. év folyamán benyújtott hazai pályázatok.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására
„Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény konyha enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó restaurálás és múzeumi óra foglalkozás kidolgozása" címmel. Az elnyert támogatás 1.200.000 Ft.
2017 márciusában a Bethlen Gábor Alap 2017. évi Nemzetpolitikai célú támogatások
előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása
érdekében nyújtottunk be támogatási kérelmet. A program során 40 fős nagyenyedi
delegációt láttunk vendégül 2017. augusztus 17.-augusztus 20. között.
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Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési
programjának keretében az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére egy 150 fős lelátó,
valamint 100 méter hosszban a kerítés kiépítésére. A pályázat költségvetése 4 254
500 Ft.
Az első világháborús emlékművek felújítására is nyújtottunk be pályázatot, a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található első világháborús emlékmű felújítása érdekében. A Képviselőtestület által elfogadott elképzelés szerint a pályázat
költségvetése 4.497.100 Ft, melyhez 1 997 100 Ft önerő szükséges, a pályázat elbírálás alatt áll.
Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására is pályáztunk. Az összeállított pályázati költségvetés
2.500.000 Ft, melyhez önerő nem szükséges, a pályázat elbírálás alatt áll.
„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére 3 000 000 Ft összegre adtunk
be pályázatot, melyből 2.476.100 Ft támogatást el is nyertünk, a pályázat megvalósítása 2017 márciusáig tart.
Pozitívan bírálták el az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelmünket is. A pályázat keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására kerül sor, melynek költségvetése az alábbiak szerint
alakul:
Bruttó összköltség:
22 998 767 Ft
Önkormányzati saját erő:
3 449 816 Ft
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 2017. évben is a helyi közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez
kapcsolódó támogatásra. A pályázat eredményes volt, a 782.000 Ft támogatási összeg
megérkezett.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A pályázat keretében a Kállai Ferenc Kulturális Központ technikai fejlesztésére pályáztunk. A pályázat eredményes volt, az eszközbeszerzés 1.318.000 Ft összegben
megvalósult, melyhez 368.000 Ft támogatást kaptunk, az eszközök decemberben leszállításra kerültek.
Sikeresen pályáztunk a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra. A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft. A támogatói okiratot megkaptuk, az eszközbeszerzés is lefolytatásra
került, az eszközöket 2017 decemberében leszállították. Az önkormányzati ASP rendszerek csatlakozása 2019. január 1-én történik meg.
2017 évben benyújtott VP-s pályázatok
2017-ben egy pályázatot nyújtottunk be a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése pályázati felhívásra. A pályázat keretében Öregszőlőben a
Páskumi úton, a Diófa utcában az Álmosdomb utcában, a Szőlőskert utcában a
Bacsalaposi úton, Polyákhalmi Úton, Ugari Úton, és III. kerület tervezünk útalapokat
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létesíteni. A pályázat keretében eszközbeszerzést is terveztünk. A benyújtott pályázat
költségvetése 137 707 001 Ft, melyhez a szükséges önerő 29 387 295 Ft.
2017 decemberében elektronikus úton érkezett értesítés arról, hogy a benyújtott pályázat ponthatár feletti ezért támogatottnak minősül. Az elnyert támogatásról még
nem kaptunk értesítést.
A 2017. évben elnyert, megvalósítás alatt lévő TOP pályázatok
Gyomaendrődön az endrődi településrészen elterülő Hősök tere rehabilitációja és a
piactér fejlesztése valósul meg. Az engedélyezési szintű tervdokumentációk elkészültek, jelenleg folyamatban vannak a kiviteli tervdokumentációk, illetve az előkészítés
részét képező Akcióterületi terv elkészítése. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési
eljárás lefolytatására. A pályázathoz elnyert forrás: 199 570 365 Ft.
Szintén folyamatban van a belterületi vízrendezés IX. ütem. A projekt befejezése 2018.
november 30-án várható. A pályázathoz elnyert forrás: 243 516 472 Ft.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítására
184 226 285 Ft-ot nyertünk. A közbeszerzés lezajlott, a kivitelezés elkezdődik.
2017. október 1-én elkezdődött a Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra
fejlesztéséért című pályázat megvalósítása, melynek keretében a településen megvalósítandó pályázatok előkészítése, majd a pályázati rendszer működtetésére kerül sor
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet közreműködésével. A pályázat keretében elnyert támogatás 37,5 millió Ft, melyhez 212,5 millió Ft
pályázati forrás lehívására lesz lehetőség.
A Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi Járásban elnevezésű projekt megvalósítása is folyamatban van. A pályázat költségvetése 300 000 000 Ft.
Megvalósított programok
Bethlen Gábor Alap – A reformáció 500. évfordulója és a Gyoma 300 ünnepségsorozat keretében testvérvárosi találkozót valósítottunk meg 2017. augusztus 17-20. között, melyre Nagyenyedről 20 fős delegáció érkezett.
Pályázati támogatás felhasználásával a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatti
telken álló Központi Főzőkonyha infrastrukturális fejlesztését valósítottuk meg, eszközbeszerzéssel 28 550 938 Ft támogatásból.
Ezen pályázatokból megvalósuló beruházások olyan fejlődést eredményeznek a városban, ami miatt két-három év múlva nem is lehet ráismerni. Köszönte mindazok
munkáját, akik ezekben a pályázatokban eddig is és ezután is dolgozni fognak.
A bizottságok véleményezték a beszámolót és javasolják annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a bizottsági ülések után volt a
Békés Megyei Közgyűlésnek egy közgyűlése, ahol az irányító hatóságtól visszakapott
elutasító döntések alapján tárgyalták a pályázatinkat.
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A Gyomai Főtér rekonstrukciója Zöld Város program keretében szintén támogatásra
talált. Ezen kívül talán a Kodály Zoltán utcától az Hídfő utcáig megépítendő kerékpárút pályázatunk is támogatott lett és a Csókás zugi áteresz rekonstrukcióját is támogatta mind az irányító hatóság, mind a megyei önkormányzat.
A gyomai orvosi rendelő felújítása és a napelempark kialakítása pályázatunkat a megyei önkormányzat visszaküldte az irányító hatóságnak újraértékelésre.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló jóváhagyásáról.
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
20/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.
évi pályázati beszámolóban foglaltakat megismerte, a 2017. évi pályázati Beszámolót jóváhagyja.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Köztemetők 2018. évi karbantartási munkái
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a 2018. évi költségvetési koncepció tárgyalása
során a bizottságok részérül felmerült, hogy jó lenne a köztemetőkre többet fordítani,
mint 5 millió Ft, ami be volt tervezve.
A temető üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján az előterjesztésben felsorolt
munkálatokra készült költség kalkuláció, melyek közül a 2018-ban javasolt megvalósítandó karbantartási és felújítási munkák értéke 8.880.165 Ft.
Amennyiben a képviselő-testület ezt elfogadja, úgy ez az összeg kerül beépítésre a
költségvetési rendeletbe.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester javasolta, hogy jövő évben tervezzék be a
kerítések építését is a temetők köré. A gyomai temetőnél szinte alig van, és az
endrődi temetőnél nagyon rossz állapotúak.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, az üzemeltetőtől erre is kell majd egy
költségvetési javaslatot kérni.

66. oldal

Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a döntési javaslatban szereplő karbantartási, felújítási tervet.
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
21/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomai és az endrődi
köztemetőben 2018. évben megvalósítandó karbantartási és felújítási munkálatokat
az alábbiak szerint határozza meg:
Helyszín
Munka neve
Nettó becsült költ- Bruttó becsült költség
ség
Ravatalozó épület karbantartá- 1.297.945 Ft
1.648.390 FT
sa
Csapadékvíz elvezetés
1.057.092 Ft
1.342.507 Ft
Gyoma
Új urna sírhelyek megközelíté- 927.858 Ft
1.178.379 Ft
sére útépítés
Temetői utak javítása
772.920 Ft
981.608 Ft
Ravatalozó épület karbantartá- 1.135.700 Ft
1.442.339 Ft
sa
Csapadékvíz elvezetés
487.367 Ft
618.956 Ft
Endrőd
Temetői utak javítása
134.400 Ft
170.688 Ft
Ravatalozó épület homlokzat 1.178.974 Ft
1.497.297 Ft
felújítása
Összesen
6.992.256 Ft
8.880.165 Ft
A munkálatok megvalósítására 9.000.000 Ft-ot különít el a 2018. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásai visszafizetési határidejének módosítására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület már több alkalommal is nyújtott kölcsönt a gazdasági társaságnak. Legutóbb 2017. december 31-i
visszafizetési határidővel.
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A Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez, melyben kéri a 3 kölcsön visszafizetési határidejének módosítását 2018. március 31-ére.
A Kft. számára komoly erőfeszítést jelent a napi működési feltételek biztosítása, a
munkabérek, járulékok, üzemanyag költség és az Áfa határidőben történő megfizetése. A Kft. egy kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködik, a hulladékszállítási feladat zavartalanságának biztosítása az egész település érdeke.
A felvázolt külső körülmények komoly likviditási nehézséget okoznak a cég életében,
ezért javasolt, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet és a kölcsönszerződések visszafizetési határidejét 2018. március 31-ére módosítsa.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a kérelem támogatását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként hangsúlyozta, a híresztelésekkel ellentétben a cég nem áll a megszűnés szélén, nincsen veszélybe, sőt elég komoly pozitív
eredménnyel zárta papíron az előző évet. Vannak kintlévőségei, tartozásai, azonban a
kintlévőségei jóval meghaladják a tartozásait. Amennyiben a kintlévőségei mind beérkezzenek, úgy a tartozását rendezni tudja és a likviditása nem kerül veszélybe. Bízunk abba, hogy ez hamarosan meg fog oldódni. Az FBH Nonprofit Kft, - amely az
egyik legnagyobb adósa a társaságnak, - remélhetőleg a jövő hét folyamán a tartozásának egy részét, február 15-ig pedig a teljes tartozást át fogja utalni.
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
22/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. önkormányzattal szemben fennálló
3.156.017 Ft, 4.000.000 Ft, valamint 8.909.500 Ft összegű tartozásainak visszafizetési határidejét 2018. március 31. napjára módosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásaiknak rendezésére
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
68. oldal

Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2017 októberében belső ellenőrzés
keretei között megtörtént az önkormányzati kintlévőségek felülvizsgálata. A belső
ellenőr megállapításaira készített intézkedési terv alapján felül kell vizsgálni a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. részére még 2007. évben nyújtott és többször módosított
12.500.000 Ft összegű kölcsöntartozást, illetve a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az
Ipari Park infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó tervek elkészítéséhez nyújtott kölcsön 3.397.000 Ft összegét.
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy a 2007. évben biztosított 12.500 E Ft összegű önkormányzati kölcsönből 6.250 E Ft összeget minősítse át végleges jellegű működési célú pénzeszköz
átadássá. A kölcsön fennmaradó összegét a Kft. pénzügyi lehetőségeihez mérten
igyekszik rendezni az Önkormányzat felé.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője kéri a testülettől, hogy a 2009. évben nyújtott kölcsön visszafizetésétől tekintsen el és a 3.397. 000 Ft összegben az Ipari Park
infrastruktúra fejlesztéséhez a tervekre biztosított kölcsön összegét minősítse át végleges pénzeszköz átadássá.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elterjesztést és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket elsőként
döntsenek a Liget Fürdő Kft. részére nyújtott kölcsön részbeni 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
23/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. részére működési kiadásainak finanszírozásához
2007. évben nyújtott 12.500.000 Ft összegű önkormányzati kölcsönből 6.250.000 Ft összegű tartozást átminősíti vissza nem térítendő
működési célú pénzeszköz átadássá. A Képviselő-testület döntésének
megfelelően a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
osztálya végezze el az átminősítés számviteli rendszerben történő
dokumentálását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a Liget
Fürdő Kft-nek nyújtott kölcsönből fennmaradó tartozás felülvizsgálatáról döntenek.
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
24/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. részére működési kiadásainak finanszírozásához
2007. évben nyújtott 12.500.000 Ft összegű önkormányzati kölcsönből az átminősítést követően fennmaradó 6.250.000 Ft összegű tartozását 2019. januári ülésén felülvizsgálja, a Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2018. évi gazdálkodásának ismeretében.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére nyújtott
kölcsön átminősítéséről szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park infrastruktúrájának
fejlesztéséhez 2009. évben nyújtott önkormányzati kölcsönből fennálló 3.397.000 Ft összegű tartozást átminősíti vissza nem térítendő felhalmozási célú pénzeszköz átadássá. A Képviselő-testület döntésének
megfelelően a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
osztálya végezze el az átminősítés számviteli rendszerben történő
dokumentálását.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Gyomaendrődi Futball Club kérelme
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Gyomaendrődi Futball Club pályázatot nyújtott be a látvány-csapatsportok támogatása program keretében meghirdetett pályázatra az Erzsébet ligeti pályán meglévő épület mellé egy vizesblokk kialakítására. A
beruházás költségvetése 4.212.331 Ft, melyből a szükséges önerő 1.263.699 Ft.
A Club kéri a képviselő-testület támogatását a beruházás megvalósításához, továbbá
kéri, hogy a szükséges önerőt biztosítsa részére.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt így 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
26/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad a
Gyomaendrődi Futball Club kérelmének, a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
program (TAO) keretében meghirdetett amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatának megvalósulásához szükséges 1.263.699 Ft önrészt a 2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Dr. Ágoston Sándor könyvkiadás támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Dr. Ágoston Sándor első ízben
2017 augusztusában fordult támogatási kérelemmel a képviselő-testület felé, amit
forráshiány miatt a testület elutasított.
2017 decemberében Dr. Ágoston Sándor ismételt kérelmet nyújtott be, melyben
200.000 Ft szponzori támogatást kér a „A hazáért és a szabadságért – előre! * Büdiek
és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban” című könyve nyomdai
munkálatainak költségeihez.
71. oldal

A Pénzügy és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a támogatási
kérelem elutasításáról szóló 2. döntési javaslat elfogadását javasolja. A Pénzügyi bizottság azzal a kiegészítéssel javasolta, hogy ne forráshiányra hivatkozva, hanem véglegesen utasítsák el a kérelmet.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek,
hogy a Pénzügyi Bizottság által javasoltak szerint szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ágoston
Sándor kérelmét, - „A hazáért és a szabadságért – előre! * Büdiek és
szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban” című
könyv kiadásának támogatására, - elutasítja.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
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 közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szabályozza a főállású polgármester szabadságát.
2018 évre Toldi Balázs polgármester részére a megállapított szabadság 39 nap. A
szabadságolási ütemtervet az előterjesztés tartalmazza.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból
történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Toldi Balázs
polgármestert kizárja a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában az ütemterv elfogadásáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap

Tervezett napok (tól-ig)

Január
2018. január 19; 29-30
Február 2018. február 26-28
Március 2018. március 10; 12-13
Április
2018. április 3-6; 21
Május
2018. május 7-11; 28
Június
2018. június 25-29
Július
2018. július 16-20
Augusztus 2018. augusztus 21-24
Október November December 2018. december 19-21; 27-28
Összesen
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
ZP-1-2017 pályázati felhívás
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Napok
3
3
3
5
6
5
5
4

5
39

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívást hirdetett a Zárkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására ZP-1-2017 pályázati kódszámon.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani:
1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre
2) vízvételi hely kialakítására,
3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre
4) vadkerítés létesítésére, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építésére
5) területrendezés, gyümölcsfa-és/vagy szőlőtelepítésre
A fent felsorolt tevékenységek fejlesztéseihez kapcsolódó további tevékenység és
hozzá kapcsolódó költség lehet még: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek.
A pályázat keretében maximum 10 millió Ft támogatásra lehet pályázatot benyújtani,
100 %-os támogatás intenzitás mellett. Pályázni önkormányzatok, vagy önkormányzati konzorciumok pályázhatnak.
Véleményünk szerint legcélszerűbb lenne a meglévő és telepíteni tervezett homoktövis ültetvény körbekerítésére, valamint útfejlesztésre pályázni a Torzsás zug megközelíthetősége érdekében, hogy kapcsolódjunk az ültetvényünk bekerítéséhez is.
A tervezett kerítés összköltsége árajánlat alapján 3.799.840 Ft, a 4 méter széles nagykapu legyártása és telepítése 200.152 Ft, a fennmaradó 6.000.008 Ft-ot pedig földút
stabilizálásra lehet fordítani. Az út hossza és a helye egyeztetés alatt van, a fejlesztéseket tartalmazó helyszínrajz az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium Pályázati felhívására, a
zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
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infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt ZP1-2017 kódszámú pályázati kiírásra 10.000.000 Ft összegre,
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Vagyon rendezés a Hármas-Körös védtöltésének fejlesztése miatt
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a 2017. decemberi ülésén
döntött a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérelméről, melyben az „Árvízvédelmi
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
projekthez kapcsolódóan a projekt megvalósításához igényelt területek Magyar Állam
tulajdonába adását kérelmezte.
A Képviselő-testületi határozatokra a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság észrevételt
tett, ugyanis az Igazgatóság által közölt adatokban elírás történt. Ennek oka egyrészt,
hogy az ingatlanvagyon-értékelőtől az Igazgatóság által átvett egyik igénybevételi
terület nagyságába számszaki hiba csúszott, másfelől pedig a tervezés előrehaladásával pontosodott a vízkár-elhárítási, közérdekű célra használni kívánt terület nagysága. Ezért kéri a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint a Képviselő-testület korrigálja a decemberi ülésén meghozott határozatait. A módosításokkal nem éri hátrány az Önkormányzatot, mivel összességében
1.678.527,-Ft-tal több bevételhez jut az ingatlanok elidegenítésével.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a határozatok visszavonásáról szóló 1. 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
31/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű KEHOP1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében hozott
589/2017. (XII. 14.) és 590/2017. (XII. 14.) Gye. Kt. határozataikat a
projekt tervezése során történt változások miatt visszavonja.
75. oldal

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra melyben a projekt megvalósítása érdekében a 02808/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 3772
m2 nagyságú területet ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.
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
32/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű KEHOP1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében a 02808/1
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 3772 m2 nagyságú területet a
Magyar Állam tulajdonába adja ingyenesen.
A terület ingyenes vagyonátadása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében a
vízkár-elhárítási tevékenység közérdekű és közcélú fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében történik.
A terület ingyenes vagyonátadásának jogszabályi alapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §a.
Az ingyenes vagyonátadási szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjai a Magyar Államot terhelik
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes vagyonátadáshoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a vételi ajánlat elfogadásáról szóló 3. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
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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
33/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése
a Körösökön” elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósítása érdekében Magyar
Állam képviseletében eljáró Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kisajátítást pótló vételi
ajánlatát elfogadva a kisajátítási voltozási vázrajzokon feltüntetettek szerint, az alábbiakban részletezett ingatlanokat, továbbá a 8801 hrsz.-ú ingatlant teljes egészében
értékesíti a Magyar Állam részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
14. § (1) bekezdése alapján.
Hrsz.
megnevezés
Igénybevételi Ak érték
Vételár
terület,
( Ft)
(ha)
15053/44
Szántó
0,4053
13,74
1.236.000
15053/46
kivett, saját használatú út
0,0061
91.500
02800/1,
kivett, Holt-körös
0,1631
1.304.800
02800/3
15056/54
kivett, saját használatú út
0,0060
90.000
15057/37
kivett, saját használatú út
0,2410
180.000
15059/3,
kivett, út, árok
0,1758
2.636.500
15059/4
15061/44
kivett, út
0,0023
34.500
02808/1
kivett, közút
0,2199
3.298.500
02808/3
kivett, közút
0,2315
3.472.500
15055/39
kivett, saját használatú út
0,0063
94.500
02809/1
kivett, Nádas és Holt-körös
0,0778
0,81
622.400
8801
Legelő
0,1637
1,42
85.200
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a
Magyar Államot terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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21.Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester az alábbi témakörökben kérte a képviselők döntését:
Képviselő-testület az elmúlt évben 435/2017. (IX. 28.) határozatával döntött a Delta út
elnevezéséről. A határozatban 2 helyrajzi szám lett megjelölve, azonban a címképzési
eljárás során kiderült, hogy 4 ingatlan a 0792 hrsz. alatti közterülethez csatlakozik. A
közterület elnevezési határozatot ezért módosítani kell úgy, hogy abban szerepeljen a
harmadik közterület is.
Javasolta a határozat alábbiak szerinti történő módosítását:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 14933 helyrajzi számú, kivett
saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú, a zártkert 14923helyrajzi
számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a 0792
helyrajzi számú, kivett töltés és út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületeknek 2017. október 1-étől a Delta út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére. "
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
34/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 14933 helyrajzi számú, kivett saját használatú út
művelési ágú, önkormányzati tulajdonú, a zártkert 14923helyrajzi
számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a 0792 helyrajzi számú, kivett töltés és út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületeknek 2017. október 1-étől a Delta út
nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról kérte a képviselő-testület döntését.
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Mint ismeretes Ungvölgyi János lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról. Helyére
javasolta Ungvölgyiné Pauli Zsuzsannát megválasztani, aki úgy nyilatkozott, hogy vállalja a tisztség betöltését.
Megkérdezte van-e hozzászólás, észrevétel.
Hozzászólás nem volt így felkérte a képviselőket, hogy döntsenek arról, hogy
Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna Gyomaendrőd, Martos Flóra 5. sz. alatti lakost választják meg 2018. február 1-től 2019. november 15. napjáig a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához 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
35/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft felügyelő bizottságának tagjává Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna Anikó 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5. szám
alatti lakost, 2018. február 1-től 2019. november 15-ig választja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően egy állásfoglalásról kérte a képviselők döntését, melyben kijelenti, hogy értéknek tekinti a gyomaendrődi civil társadalmat, és
elutasítanak minden olyan törekvést vagy kezdeményezést, amely külső eszközökkel
ennek megbontására törekszik. Az illegális bevándorlást és a bevándorlás-szervező
irodák létrehozását, működtetését nem támogatják.
Felkérte a képviselőket 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
36/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti,
hogy értéknek tekinti a gyomaendrődi civil társadalmat, és elutasít
minden olyan törekvést vagy kezdeményezést, amely külső eszközökkel ennek megbontására törekszik.
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A Képviselő-testület az illegális bevándorlást és a bevándorlásszervező irodák létrehozását, működtetését nem támogatja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester nyilatkozatát ismertette, amely szerint a részére 2018 évre megállapított tiszteletdíj egy részéről le kíván mondani. Ennek összege 300.000 Ft. Kérte a képviselő-testületet, hogy a
szándékát vegye tudomásul.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket döntsenek alpolgármester asszony
kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához 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
37/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert kizárja az alpolgármesteri tiszteletdíj egyrészének lemondásáról szóló nyilatkozat tudomásul vételéről szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a szándék tudomásul
vételéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal – Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
38/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester azon szándékát, amely
szerint az Mötv. 71. § szerint az alpolgármesternek járó részére 2018
évre megállapított tiszteletdíj egy részéről le kíván mondani. Összege:
300.000 Ft.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester megkérdezte a képviselőket, az érdeklődőket, van-e bejelenteni valójuk.
Dr. Uhrin Anna jegyző a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre hívta fel a képviselők figyelmét. A leadási határidő 2018. január 31.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülés a költségvetés
elfogadása miatt február 15-én lesz. Ezt megelőzően február 12-én összevont bizottsági ülés lesz. A februári soros képviselő-testületi ülés pedig február 26-án hétfőn
lesz, a bizottsági ülések időpontja viszont nem változik, február 19.; 20; és 21.
Vaszkó Katalin helyi lakos aziránt érdeklődött, hogy választ kaphat arra a novemberi
ülésen feltett kérdésére, hogy a Vásártéri ltp-n lévő játszótéren lévő domb a játszótér
része, vagy sem. Ha igen, akkor kezdeményezni fogja, hogy legyen lekerítve az a rész.
Mint azt a korábbi ülésen is elmondta, ezen a dombon szoktak játszani a gyerekek a
kiskutyájával, és ha a domb része a játszótérnek, akkor oda nem viheti fel a kutyát. A
gyerekek viszont nagyon szeretnék.
Mahovics Dánielné helyi lakos az orvosi ügyelet működésével kapcsolatban panaszszal élt, miszerint január 2-án rosszulléte miatt a férje kihívta hozzá az ügyeletet, aki a
hívásra nem jött ki, először még felvették a telefont, és akkor annyit mondtak, hogy
szeretnének beszélni vele, de mivel annyira rosszul volt, nem tudott velük beszélni. A
második telefonhívást aztán már fel sem vették, így a férje hívta a mentőket, akik kórházba szállították.
Szeretné tudni, hogy ki kell jönni az ügyeletnek vagy sem, ha valaki ennyire rosszul
van. Lehet-e rájuk számítani, vagy hívják egyből a mentőt.
Az elmúlt év nyarán hasonló eset történt, amikor a férje lett rosszul, akkor ő hatszor
hívta az ügyeletet, mire a hatodik hívásra felvették a telefont és ki is jött a doktor úr
nagysokára. Akkora már olyan kritikus állapotba volt a férje, hogy EKG-t csinált volna
neki a doktor úr, ami csak hosszas próbálkozás után a gépkocsivezető segítségével
sikerült. Végül akkor is a mentő vitte el a férjét a kórházba.
Megjegyezte, hogy sok lakosnak van hasonló panasza az orvosi ügyeletről.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, véleménye szerint ilyen esetben ki kellene menni az ügyeletnek. Meg fogják nézni a hatályos jogszabályokat és az önkormányzat és a szolgáltató közötti megállapodás tartalmát.
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Az itt elmondott panaszt meg fogják küldeni a szolgáltatónak, hogy adjon írásos állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Több esetben volt már hasonló lakossági észrevétel,
azokat is továbbították nekik.
A jelenlegi szolgáltatónak év végén lejár a szerződése, a képviselő-testület majd dönteni fog arról, hogyan és milyen formában kívánja megoldani 2019. január 1-től az
ügyeleti ellátást.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, meg van-e a beteglátogatási
jegyzőkönyv, amit az ügyeletes orvos adott, amikor kint volt. Aláírta-e, tudják-e ki volt
az ügyeletes orvos.
Mahovics Dánielné helyi lakos megjegyezte, az orvos akkor neki semmilyen papírt
nem adott.
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási központ vezetője megköszönte a képviselő-testületnek, hogy az intézmény létszám iránti kérelmét tárgyalni fogják.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban észrevételezte, hogy az intézménynek továbbra is
problémája van az ügyelettel. Az ünnepek alkalmával, és többször is előfordul, hogy
az intézményben elhalálozott ellátott halott vizsgálata a halált követően csak 9 óra
múlva történt meg, mert nem jött ki az ügyeletes orvos. Többször előfordult az is egy
orvos vonatkozásában, hogy azt tapasztalják a kollégái, hogy az orvos valamilyen szer
hatása alatt áll és így jön ki megvizsgálni a betegeket. De van, hogy egyszerűen elutasítják azt, hogy kijöjjenek az idős otthonba, és elég érdekes módon minősítik a gondozó-ápolót, aki éppen ügyeletben van, hogy mi az, hogy nem tudja mit kell csinálni.
Az intézmény gondozó-ápolóinak kompetencia határai vannak, amihez orvos szükséges. A nővér soha semmilyen körülmények között nem lépheti túl a kompetencia határait, nem tehet olyan beavatkozásokat, amit egy orvosnak kellene elvégeznie, és
elég gyakran kapják azt a választ is a problémáikra, hogy hívjanak mentőt. Adott
esetben viszont egy mentő hívásának az indokoltságát is egy orvos tudja eldönteni.
Toldi Balázs polgármester azt kérte, hogy az esetet követően azt rögtön nyújtsák be
írásba a döntéshozó felé, mert ez alapján sokkal könnyebben tudják kezelni, az eljárást lefolytatni, bizonyítani, mint így utólag.
Mraucsik Éva intézményvezető elmondta, a fent említett esetet írásban is be fogják
nyújtani. A gondozó egységekbe az átadó naplóba a beteg lapjain ez mindig dokumentálva van.
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Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a

jelenlétet és az ülést bezárta.
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