GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
13/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

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

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Nagy Bianka a Kállai Ferenc Kulturális Központ képviseletében,
Vaszkó Katalin helyi lakos
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-16:13

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, jegyző nőt, aljegyző urat, az osztályvezetőket.
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Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőjét. Köszöntötte az intézmények képviseletében jelenlévőket, ügyvezető urat. Köszöntötte a város lakosságát, akik a helyi Tv keresztül kísérik figyelemmel a képviselőtestület munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére Ágostonné Farkas Mária és Béres János képviselők személyében.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Béres János
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az eredetileg kiküldött
meghívóban szereplő napirendeket további 3 új napirenddel javasolta kiegészíteni:
18. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása,
19. Forrás biztosítása építéshatósági ügyintéző foglalkoztatásához,
20. Gyomaendrődi Futball Club kérelme tárgykörökben.
Ez alapján a nyílt ülésen 20 napirendet, 21. a bejelentések, míg zárt ülésen 2 napirendet tárgyalna a képviselő-testület.
Megkérdezte van-e kérés, más javaslat a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy az általa elmondottak szerint
határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
249/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. 1.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés ismételt megkötése
2. Óvodák nyári nyitva tartása
3. Külterületi és zártkerti közterületek elnevezése
4. Beszámoló a helyijárat 2017. évi üzemeltetéséről
5. A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
6. Kner Tánc Sport Egyesület 2018. évi Sport alapra benyújtott pályázata
7. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
8. Beszámoló a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
9. Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
10. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi
munkaprogramja
12. Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan hasznosítása
13. Ingatlan felajánlás
14. Önkormányzati ingatlanok felújítása
15. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulással kapcsolatos döntések
16. Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
17. 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3. 1. em. 3. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
18. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
19. Forrás biztosítása építéshatósági ügyintéző foglalkoztatásához
20. Gyomaendrődi Futball Club kérelme
21. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor:
22. „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért”Elismerő Oklevél adományozása
23. Békés Megyéért Kitüntető díjra javaslat
Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámolóról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
549/2017.(XI.30.); 90/2018.(II.26.); 136/2018.(III.29.); 142/2018.(III.29.)
Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a napirendek előtt beszámolt a szabadságának alakulásáról, amely szerint július 6-án 1 munkanapot és július 30-tól augusztus 3-ig 5 munkanapot szeretne szabadságon tölteni.
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 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy vegyék tudomásul a szabadságának alakulásáról adott beszámolóját.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
252/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának alakulásáról szóló
beszámolót, amely szerint 2018. július 6-án 1 nap, és július 30-tól augusztus 3-ig 5 nap szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
1.számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés ismételt megkötése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat és Dr. Macsári
Judit háziorvos 2013. augusztus 13. napján felnőtt háziorvosi tevékenységre feladatellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre.
A határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították, hogy 2018. szeptember 1.
napjától változatlan formában feladat-ellátási szerződés keretében kívánják biztosítani az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését.
A jelenlegi szerződés 5 évre szól, de a javaslat az, hogy e szerződést határozatlan időtartamra kösse meg képviselő-testület.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a feladat-ellátási szerződés ismételt megkötését a döntési javaslatban foglalt tartalommal.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
253/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Macsári Judit
egyéni vállalkozó háziorvossal (székhelye: 5500 Gyomaendrőd Dr. Pikó Béla u. 3.,
szolgáltató egyedi azonosítója: 502186) az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére terület-ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést köt az alábbi tar-
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talommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására:
Feladat-ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint feladat-ellátásra kötelezett (képviseletében Toldi Balázs polgármester,
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) (továbbiakban: Megbízó),
másrészről dr. Macsári Judit háziorvos egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye:
5500 Gyomaendrőd Dr. Pikó Béla u. 3., szolgáltató egyedi azonosítója: 502186), mint
egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Megbízott) között az ……./2018.(VI. 28.)
Gye. Kt. határozat alapján, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Dr. Macsári Judit háziorvos 2013. augusztus
13. napján felnőtt háziorvosi tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre. A határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították,
hogy 2018. szeptember 1. napjától változatlan formában feladat-ellátási szerződés
keretében kívánják biztosítani az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését, a
működtetés feltételeit jelen szerződésben az alábbiakban rögzítik:
1. Az ellátandó feladat
1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul
veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy
a Megbízó a 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által megha-
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tározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében
szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel,
valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat
a Megbízott a Megbízó részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja
vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131. §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak,
valamint külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az
egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül
lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító
állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés
Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Főosztálya jogosult
dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban. NEAK) közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az NEAK által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés
hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3. sz. alatti rendelőt az
átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig,
míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban
meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, karbantartását a jogszabályi követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért
a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér.
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A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását a Számviteli
Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett
eszközök a Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is
használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A
víz, a villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső
tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe
be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (öszszességében: tárgyi eszköz) karbantartása, felújítása esetleges pótlása
a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy
az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az
adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a
jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű
technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly
mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság
már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként,
de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
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4.4.
A
Városi
Egészségügyi
Intézmény
a Megbízó tulajdonában
álló,
a Megbízottnak használatra átadott műszerek selejtezését 3 évente végzi a vállalkozó
orvos
egyetértésével.
A
Városi
Egészségügyi
Intézmény
által
a Megbízó tulajdonában
álló
kiselejtezett
műszer
pótlásáról,
és
a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról
a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli,
kivéve, ha a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj (vezetékes, mobil) megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói
számlamásolat ellenében. A szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény
által kibocsátott pénzügyi okirat alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.7.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz,
gáz, áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által
elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása
érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára
készen, munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül
esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, szerda, csütörtök, péntek 9,00-13,00 óra
között valamint kedd 11,00-15,00 óra között (rendelési idő) a Megbízott a részére
használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul
veszi,
hogy
a
rendelési
időt
csak
a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához
szükséges működési engedély ez irányú módosítása, az NEAK-al kötött szerződés
módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége.
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A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre
írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A
helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban
leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Magyar Hajnalka

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát
és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó
lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik
és erről a tényről a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért
és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési
körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás
az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2018. szeptember 1. napjával
lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
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-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél
fogva 6 hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául
szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos
határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb
okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.5., a 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére
tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében – megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése
esetén a Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik,
a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása,
valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik,
az esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és
orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya valamint
a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
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8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez
nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a
szerződő felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön
jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5
példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat,
hogy a település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója
teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2018. július ……..
…………………………….
Dr. Macsári Judit
háziorvos

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

……………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
Dr. Magyar Hajnalka
igazgató
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Óvodák nyári nyitva tartása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák tájékoztatták a képviselő-testületet arról, hogy hogyan
tervezik az óvodák nyári nyitvatartását.
A Vásártéri óvodában intézményen belül megoldott az ügyelet szükség szerint. A Selyem úti óvoda egész nyáron nyitvatart. A Tulipános óvoda gyermekei pedig a Selyem
úti óvodában kapják meg az ellátást.
Az előterjesztésben olvashatják, hogy a Kistérségi Óvoda hogyan fog nyitva tartani,
illetve az ellátást melyik óvoda fogja biztosítani.
Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket és ez alapján készítették el a tervezetet.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását a képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési
javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák 2018. évi nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul
veszi:
Óvoda
Vásártéri –Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget
Óvoda és Bölcsőde

Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó óvoda
Intézményen belül megoljúlius 30. – augusztus 20 dott az ügyelet szükség szerint.
Az óvoda 2018. nyarán
folyamatosan nyitva tart.
Nyitva tartás szünetel
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Tulipános Óvoda

július 23. - augusztus 17- Selyem úti – Gyermekliget
ig
Óvoda

Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Külterületi és zártkerti közterületek elnevezése
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 Templom zugban ingatlan
tulajdonnal rendelkező polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, hogy lakcímet létesítsenek olyan
ingatlanokra, amelyek jelenleg nem szerepelnek a Központi Címregiszterben.
A címképzésért felelős jegyző csak a képviselő-testület döntésének megfelelő közterület nevű címelemet jegyezheti be a Központi Címregiszterbe.
Az előterjesztésben lévő térképvázlaton olvasható, hogy mely javasolt utcanevekről
van szó. Bárka utca, Ótemplom utca és a Nagylaposi út.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a javasolt közterület elnevezések elfogadását.
Betkó József bizottsági elnök a maga részéről nem tartotta jó javaslatnak, hogy a
Mezőtúri útnak a Nagylaposi út megnevezést adják. Főleg, ha csak az Olajosok útjáig
tart a megnevezés. Ha már Nagylaposi útnak neveznék el a Mezőtúri utat, akkor szerencsésebb lenne a közigazgatási határig történő elnevezés nem Nagylaposi, hanem
Mezőtúri útnak.
Módosító indítvánnyal élt, miszerint a Hídfő utcától a közigazgatási határig Mezőtúri
útnak nevezzék el a 46-os főutat. Amennyiben ezt a javaslatot nem támogatja a képviselő-testület, úgy a Hídfő utcától a közigazgatási határáig Nagylaposi útnak nevezzék el.
Poharelec László képviselő véleménye szerint támogatható az a javaslat, hogy legyen
Mezőtúri út, mert az az út ténylegesen Mezőtúrra vezet.
Toldi Balázs polgármester egyéb javaslat, hozzászólás hiányában a 3. döntési javaslatnak megfelelő Gyomaendrőd külterület 02851/2 helyrajzi számú, a Magyar Állam
tulajdonában lévő, kivett országos közút művelési ágú közterület elnevezésére tett
módosító javaslatról kérte a képviselők döntését.
A bizottsági elnök úr módosító javaslata, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva
Gyomaendrőd külterület 02851/2 és 02403/1 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulaj-
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donában lévő, kivett országos közút művelési ágú közterületnek 2018. július 1-étől a
Mezőtúri út nevet adja. Felkérik a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
255/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 02851/2 és 02403/1 helyrajzi számú, a Magyar
Állam tulajdonában lévő, kivett országos közút művelési ágú közterületnek 2018. július 1-étől a Mezőtúri út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester az eredeti 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely
szerint Gyomaendrőd külterület 02852 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút művelési ágú közterületnek 2018. július
1-étől a Bárka utca nevet adják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
256/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 02852 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút művelési ágú közterületnek 2018. július 1-étől a Bárka utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
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Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
Gyomaendrőd zártkert 9622 és 9751 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út művelési ágú közterületeknek, továbbá magánszemélyek tulajdonában lévő 9724/7 helyrajzi számú, kivett, saját használatú útnak 2018. július 1-étől az Ótemplom utca nevet adja.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2018. (VI. 28.) 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 9622 és 9751 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út művelési ágú közterületeknek, továbbá magánszemélyek tulajdonában lévő 9724/7
helyrajzi számú, kivett, saját használatú útnak 2018. július 1-étől az
Ótemplom utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna jegyző
4. Napirendi pont
Beszámoló a helyijárat 2017. évi üzemeltetéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Mobilbusz Kft. a közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján elkészítette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámoló mellett a szolgáltató menetrend módosítási javaslatot nyújtott be a 2.
döntési javaslatban foglaltak szerint. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a
menetrendi módosítást, úgy az átvezetésre kerül a közszolgáltatási szerződésen és
2018. július 1-től életbe léptethető.
A tervezett változtatás:
A MÁV állomásról 5:15 perckor nem indulna járat.
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A Szabadság térről 5:30 perckor induló járat 5:20 perckor indulna, nem érintené a
MÁV állomást, a Népháztól vissza 5:30 perckor indulna 5:40 percre érkezne a MÁV
állomásra, így elérve az 5:47 Békéscsaba felé közlekedő és a 6:01 perckor Budapest
felé közlekedő vonatot.
Az áthelyezett járat 16:55 perckor indulna a MÁV állomásról, a Szabadság tér érintésével közlekedne a Népházhoz és onnan indulna vissza 17:20 perckor.
Poharelec László képviselő megköszönte a Mobilbusz Kft. munkáját. Olyan menetrend nincs, ami mindenki számára megfelelnek. Ennek ellenére igyekeznek az alapelvárásoknak megfelelni.
Elgondolkodtató, hogy a társaság alaptevékenysége ugyan mínuszos, de összességében egyéb más tevékenységgel ezt a veszteséget ki tudják termelni.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselőknek, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról szóló 1. döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített Gyomaendrőd város helyi közlekedésével összefüggő 2017. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a menetrend módosításról szóló 2. döntési javaslatot tette
fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
259/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi menetrendszerű
autóbusz járat menetrendjének 2018. július 1. napján életbelépő módosítását az aláb-
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biak szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítás kidolgozására és annak aláírására.
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND 2018. július 1-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő Népház MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér Népház Öregszőlő
4:45 --4:55
4:55
5:05 5:10Mamut 5:15 ---5:25
5:25
5:35
5:40
5:30 5:35 --5:45
5:45
5:55
6:00 6:05 --6:15
6:20
Szarv.út7:05
Nagylról
7:05

Szarv.út14:2
5

7:10 R E

6:30
7:30 ----

6:35 6:40 ---6:50
----

7:20 E
8:10 E
9:50 E
10:50
11:50 E

7:35
7:40
8:25 8:30 Fürdő 9:20
10:05 10:10Fürdő 10:20
11:05 11:10Fürdő 11:20
12:05
12:10 13:00

13:20 E

13:35

14:40 E

14:55 15:00Fürdő

14:50 E

15:05

17:20
19:40
21:35
23:00

4:55
5:30
6:20

16:30
16:40

6:55
7:35 E R

9:25 E
10:25 E
11:25 E
13:05 E

6:55
7:55

9:40
10:40
11:40
13:20

13:50
13:55 E R 14:10
14:15 14:20 ---E
14:35

15:35Fürd
15:10 15:25 ő
E 15:45 R
15:50

Nagylaposr 16:15
ól
R
E
Szarv.út16:2
5
16:30

E

Kond.úto
7:00 n
Nagyl-ra

15:55 E R 16:10

Kond.úto
14:20 n

Nagyl-ra
Kond.úto
16:20 n

16:35
17:00Fürd
16:55 ő
E
19:25Fürd
17:35 19:20 ő
19:55 21:20
21:25
22:45 22:50 ----

17:30
19:50
21:45
23:10
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
4:45 ---5:07 Ma5:02 mut
5:20
5:40
5:45 6:05 ---6:30
6:35 6:50 ---E
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17:15
19:40
21:35
23:00

4:55
5:30
6:20
7:00

7:05 Kond.úto

n
Szarv.út
7:10

7:20 E
8:10
9:50 E
10:50 E
11:50 E
13:20 E

7:35
7:40 7:50
8:25 8:30 Fürdő 9:20
10:05 10:10Fürdő 10:20
11:05 11:10Fürdő 11:20
12:05
12:10 13:00
13:35

7:55 E
9:25 E
10:25 E
11:25 E
13:05 E

8:10
9:40
10:40
11:40
13:20

14:15 14:20 ---E
Szarv.út14:5
15:10 Für15:55Fürd
0
14:55 E
15:05 dő
15:50 ő
E
16:20 E
16:30
16:35 16:55
17:00
19:25Fürd
17:20
17:30
17:35 19:20 ő
19:40
19:50
19:55
21:20
21:25
21:35
21:45
22:45 22:50 ---23:00
23:10
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:25 8:30 Fürdő 9:20
9:25
9:50
10:00
10:05 13:20
13:25
13:45
13:55 Fürdő14:15 14:20 --14:45
14:55
15:00
MUNKASZÜNETI NAPOKON
(vasárnap)
8:00
8:05
8:15
8:25
8:30 9:20
9:25
10:05 Für9:50
10:00 dő
16:00
16:05
17:00Fürd
16:20
16:30
16:35 16:55 ő
17:20
17:30
17:35
E: LIDL-hez is közleR: Rózsahegyi Iskolához is
kedik
közlekedik

14:35

Kond.úto
14:45 n

16:10
17:10
19:40
21:35
23:00

8:15
9:40
13:35
14:35

8:15
9:40
16:15
17:15

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5. Napirendi pont
A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
Ambrus György, a Békés Megyei Culinary Team Alapítványának elnöke kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez, mely kérelmében leírta, hogy 2018-ban Luxemburgban kerül megrendezésre a Culinary World Cup november 24-28 között, melyen ismételten szeretnének indulni. A gasztronómiai világbajnokságra való felkészülés költségeihez kérnék a Képviselő-testület hozzájárulását 300.000 forint összegben.
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta a támogatás nyújtását a Culinary Team részére a döntési javaslatban foglalt feltételekkel.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén merült fel az a javaslat, hogy az alapítvány egy pénzügyi beszámolót is nyújtson
be a kapott támogatás elszámolásakor.
Poharelec László képviselő fontosnak tartotta elmondani, hogy kölcsönös a segítségnyújtás, mert nem csak a képviselő-testület segíti őket, hanem a Team tagjai is
maximálisan a segítségünkre vannak a város által szervezett különböző gasztronómiai
rendezvényeken.
Toldi Balázs polgármester egyetértett az elhangzottakkal.
Felkérte a képviselőket, hogy biztosítsák az alapítvány részére a kért támogatást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Megyei Culinary Team Alapítványa részére 300.000 forint összegű
támogatást biztosít a 2018. november 24-28. között Luxemburgban
megrendezésre kerülő gasztronómiai világbajnokságra való felkészülés költségeinek támogatására.
A támogatás forrásaként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 19) önkormányzati rendeletében meghatározott működési céltartalék, rendkívüli feladatokra
elkülönített keretet jelöli ki.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Kner Tánc Sport Egyesület 2018. évi Sport alapra benyújtott pályázata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Sport alapra pályázatot nyújtott
be a Kner Tánc Sport Egyesület vezetője Jenei Éva is, aki pályázatában megfogalmazta, hogy „2018-ban szeretnék folytatni a 2016-ban elkezdett ingyenes képzési lehetőséget táncosaink számára. A Képviselő-testület a 106/2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozatában felkérte a Kner Tánc-Sport Egyesület vezetőjét, hogy készítsen kimutatást arra
vonatkozóan, hogy az egyesület hány gyomaendrődi óvodás gyermekkel foglalkozik,
és azt terjessze a képviselő-testület elé, aki ezt követően dönt az egyesület pályázatáról.
Az egyesület vezetőjétől érkezett válasz szerint az egyesület 2017-ben összesen 36
óvodás gyerekkel foglalkozott Gyomaendrődön, azonban 2018 januárjától szüneteltetniük kellett a foglalkozásokat forráshiány miatt. Ahogy támogatást kapnak rá,
azonnal indítják újból az ingyenes oktatást.
Az óvodavezetők tájékoztatása alapján a Knert Tánc Sport Egyesület egyik
gyomaendrődi óvodában sem folytatott a 2017/2018-as nevelési évben táncoktatást.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mivel az egyesület ténylegesen nem folytat sporttevékenységet Gyomaendrődön, ami feltétele a támogatásnak,
ezért a Sport alapra benyújtott pályázatukat elutasításra javasolják a képviselőtestület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
261/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner
Tánc- Sport Egyesület SPO-009-18 azonosítójú pályázatát - a 2018.
évi Sport alapból elnyerhető támogatás Pályázati kiírás 1. „A pályázat
célja Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása….” valamint 3.2 „… sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön
folytatják” feltételeknek való megfelelés hiányában - elutasítja.
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés a Társulási Tanács 2017 júniusától 2018. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről
számol be. Ez olvasható a mellékletben.
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el a megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
Bemutatja a megtartott Társulási Tanács üléseket, a tárgyalt napirendi pontokat, a
hozott határozatok számát. Továbbá a Társulási Tanács által fenntartott két intézmény
munkáját.
A Társulási Tanács elnöke Toldi Balázs polgármester, az alelnöki tisztséget rotációban
tölti be Csárdaszállás és Hunya Község polgármestere.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő-testület számára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
262/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2017 júniusától 2018. május végéig terjedő
időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezetője elkészítette a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál pénzügyi
és szakmai beszámolóját.
A pénzügyi beszámoló alapján látható, hogy a rendezvény ténylegesen felmerült költségei meghaladják a realizálódott bevételek összegét mintegy 201.000 Ft-tal. A technikai szolgáltatások között megjelenő LED-FAL költsége a tervek szerint meg kellett
volna, hogy térüljön a felület bérbeadásából származó bevételből. Sajnos a vállalkozói
és civil érdeklődés ezen szolgáltatás iránt minimális volt, így a ténylegesen befolyt
bevétel is.
A szervező intézmény vezetője kéri a Képviselő-testületet, hogy a különbözeteként
megjelenő 200.944,-Ft-ra többlettámogatásként nyújtsa a Kállai Ferenc Kulturális
Központ részére.
A kiegészítő támogatás finanszírozásához szükséges forrást az Önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. mellékletének (működési céltartalék) 37. sorában megjelenő rendkívüli feladatokra elkülönített keretből javasolják
biztosítani.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
263/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője által a XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a többletforrás biztosításáról szóló 2. döntési javaslatról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
264/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezése során felmerült tényleges kiadások és realizálódott bevételek különbözetére a szükséges
200.944,-Ft összegű többletforrást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének (működési céltartalék) 37. sorában
megjelenő rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére biztosítja.
A 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
rendezvényt szervező Kállai Ferenc Kulturális Központ költségvetésébe a 200.944 Ft többletforrás kerüljön beépítésre.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a 2017. évi közfoglalkoztatás 269 fővel indult, mely az év végére 200 főre csökkent. Itt kívánta megjegyezni, hogy a jelenlegi
létszám 100 fő.
A 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat 7 mintaprogramból tevődött össze. Ezek a
Belvízelvezetés mintaprogram, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprogram, Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram, Mezőgazdaság mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram, Belterületi közutak karbantartása mintaprogram, Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogram.
A mintaprogramokról készült részletes beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
265/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek
a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységről szóló beszámolóját mellékeltben olvashatják.
Mindhárom bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
266/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi
munkaprogramja
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 és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet írja elő, hogy a
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít
meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. A második félévre vonatkozó
ülésprogram elkészült.
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Az ülésprogramon felül a bizottságok és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és határozathozatalt.
Az ülésprogram tervezetet mindhárom bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
267/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2018. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2018. év II. félévére
Augusztus 30.
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2018. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Belterületi közterület elnevezése
Hivatali felelős:
Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Szeptember 27.
A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető
Emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2018. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a KAB-KEF-17-A számú pályázat megvalósításáról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata - 1. forduló
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Október 23.
ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Október 25.
Az önkormányzat 2018. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2018. év turisztikai eredményei
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata - 2. forduló
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati elismeréseket szabályozó rendelet felülvizsgálata (1. forduló)
Hivatali felelős:
Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezése
Hivatali felelős:
Weigertné Szilágyi Erika, Kürtiné Erdősi Klára, Paróczainé Bula Mariann
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Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Pályázati kiírás települési főépítészi feladatok ellátására
Hivatali felelős:
dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 26.
KÖZMEGHALLGATÁS
November 29.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft. 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Hivatali felelős:
Weigertné Szilágyi Erika, Kürtiné Erdősi Klára, Paróczainé Bula Mariann
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 20.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2018. évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2019. évre vonatkozó
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan hasznosítása
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 Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy a Fő út 42. szám alatti ingatlant kívánja bérbe venni tevékenysége folytatásához,
mivel a jelenleg bérelt telephelye megszűnik.
A társaság az épület megtekintette és alkalmasnak találja a feladatai ellátásához. Véleményük szerint azonban állagmegóvó, karbantartó munkálatokra szorul, melyek
elvégzését vállalják.
A társaság a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés
alapján tanyagondnoki szolgáltatást a III. számú körzetben, valamint az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata alapján házi segítségnyújtást a település egészére kiterjedően végez.
Az ingatlan az önkormányzata tulajdonát képezi, mely 2017. év január 1. napjától a
Gyulai Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került.
Az önkormányzat részéről a bérbeadás azt követően történhet meg, ha Tankerületi
Központnak a köznevelési feladat ellátásához az ingatlan feleslegessé vált és azt a
vagyonkezelésből visszaadja.
A vagyonkezelésből visszakerült ingatlan hasznosítását bruttó 50.000,- Ft/hónap bérleti díj ellenében javasolt.
A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
döntési javaslatok elfogadását.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, a javasolt bérleti díj mértékénél figyelembe vették a társaság azon kérését, hogy az állagmegóvó és karbantartó munkálatok várható költségét kérik majd a bérleti díj meghatározásánál figyelembe venni.
Vagy az 50.000 Ft-ból fogják még levonni a munkálatok költségeit.
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Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, az elvégzendő munkálatok költségét
felbecsülik, majd a munkálatok elvégzése után a bérleti díj összegéből ezt le fogják
vonni, de ezt külön megállapodásban szabályozzák.
Nyilván, hogy ott a munkálatok költsége nem 50.000 Ft lesz, hanem ettől jóval magasabb. Ezeket a munkálatokat így is úgy is meg kellene csinálni, ha hasznosítani szeretnénk az épületet, ami jelenleg üresen áll.
A bérleti szerződést 1 évre kötnék, így ennek értékéig lehet állagmegóvó beruházást
vállalni, utána a testületnek újra döntenie kell, hogy továbbra is bérbe adja-e.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint egy ekkora épületért elégé alacsony
ez az 50.000 Ft bérleti díj. Ha magasabb összegről indítanák a bérleti díjat és még
abból kerülne levonásra a munkák értéke, akkor az épületnek is a javára válna, ha
többet kérnének 50.000 Ft-nál.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, természetesen a képviselő-testület tehet
javaslatot a bérleti díj mértékére. Azt azért vegyék figyelembe, hogy az épület jelenleg
üresen áll, most nem kapnak érte bérleti díjat.
A bérleti díj mértékére tett javaslatkor azt is figyelembe vették, hogy a társaság közfeladatot is ellát a tanyagondnoki feladat ellátása és a házi segítségnyújtás során. Az
állagmegóvó munkák értéke pedig nem haladhatja meg az 1 évre szóló bérleti díj
mértékét.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, egy eléggé lerobbant épületről
van szó, nem kevés összeget kell a bérlőnek rákölteni, hogy az használható legyen.
Megkérdezte, az ingatlan értékesítésében nem gondolkodhatnak-e?
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, lehet az értékesítésben is gondolkodni, de ezt a döntést az iskolával és a tankerülettel közösen kellene meghozni. Meg
kell nézni, hogy a pedagógiai célok az épület nélkül hogyan teljesülhetnének. Továbbá azt is meg kell nézni, hogy az épület értékesíthető-e. Az önkormányzat jelenleg
szavazóhelyként is használja, illetve a nyári napközi is évről évre itt valósul meg, így
azt is meg kell nézni, hogy találnak-e más épületet ezekre a célokra.
Poharelec László képviselő véleménye szerint 1 év időtartamra adják oda az épületet.
Ha a bérlő olyan munkálatokat szeretne az épületen elvégezni, aminek a költségét
szeretné a bérleti díjba elszámoltatni, akkor azt mindig egyeztetni kell a tulajdonossal.
A későbbiekre vonatkozóan az épület értékesítésével is egyet tud érteni, ha lesz rá
vevő.
Farkas Zoltánné képviselő javasolta, hogy most egy elvi állásfoglalást hozzon a képviselő-testület, hogy támogatják a bérbeadást. Több körben kell még az épület sorát
egyeztetni, ősznél hamarabb nem kerülhet sor a bérbeadásra. Addig pedig fel tudják
mérni, hogy milyen állagmegóvó munkákra van szükség, és annak mennyi a költsége.
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A maga részéről célszerűbbnek tartotta külön kezelni a bérleti díjat és a felújítási költséget. Előtte mindig kerüljön leegyeztetésre, hogy a bérlő azt milyen formában tudhatja le.
Azt sem tudja megítélni, hogy az 50.000 Ft bérleti díj sok, vagy kevés, ahhoz több információra lenne szükség.
Betkó József bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy most egy elvi állásfoglalást
hozzon a képviselő-testület az 1. döntési javaslatnak megfelelően. Ugyanakkor a bérbeadásról való döntés előtt jó lenne, ha látnák a bérleti szerződésben a bérbeadás
feltételeit. Addig arról ne foglaljanak állást.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában az 1. döntési javaslatot tette
fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
268/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete kezdeményezi a Gyulai Tankerületi Központtal (székhelye: 5700 Gyula, Ady
Endre utca 19.) a fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésére 2016. december 31. napjával kötött vagyonkezelési szerződés módosítását a
Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavétele érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti
(6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételéhez szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Poharelec László képviselő egyetértett Betkó József azon véleményével, hogy a bérbe adásról most ne döntsenek. Módosító indítványként javasolta, hogy az ingatlan
bérbeadásáról a Tankerület nyilatkozatának figyelembe vételével, a bérleti szerződés
ismeretében döntsön a képviselő-testület, akár egy rendkívüli ülés keretében.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint az egyeztetési folyamat
több időt vesz igénybe, később fog lezárulni, mint, hogy erről a nyári ülés szünetben
egy rendkívüli ülés keretében tudjon a képviselő-testület dönteni.
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Poharelec László képviselő megkérdezte, a Tankerület nyilatkozatának figyelembe
vétele nélkül bérbe adhatja-e az épületet a képviselő-testület.
Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva elmondta, mint ahogy arról szó volt az épület jelenleg a tankerület vagyonkezelésében van, ami azt jelenti, hogy akár a tulajdonosi
jog gyakorlója is. Az elidegenítésen kívül minden más jog megilleti, adott esetben
még hasznosíthatja is, úgy, mint, ha azt maga használná.
Toldi Balázs polgármester figyelemmel a módosító javaslatra az előterjesztés szerinti
2. döntési javaslatot úgy javasolta módosítani, miszerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 42.
szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően az ingatlan bérletére 1 év időtartamra bérleti szerződést kössön a Hétszínvirág-tüskevár
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal.
A bérleti szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a képviselő-testület későbbiekben dönt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
269/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően az ingatlan bérletére 1 év időtartamra bérleti szerződést kössön a HétszínvirágTüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal.
A bérleti szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a képviselőtestület későbbiekben dönt.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Ingatlan felajánlás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Somogyi Kálmán és Somogyiné
Katona Gyöngyi tulajdonosok az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 26/1. szám
alatti ingatlant felajánlották 13 millió Ft vételárért Gyomaendrőd Város Önkormányzatának megvételre.
Az Önkormányzat az ingatlant az alapfeladatai ellátásához megfelelő funkció hiányában nem tudja hasznosítani, ezért a Pénzügyi Bizottság nem javasolja az ingatlan
megvásárlását.
Betkó József bizottsági elnök kérte, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet arról,
hogy milyen peres eljárás van folyamatban az önkormányzat és az ingatlan tulajdonosai között.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, a felek között a Szarvasi Járásbíróság előtt tűrésre kötelezés iránti peres eljárás van folyamatban, mely ügyben a bíróság meghozta
az ítéletet, de mivel az még nem jogerős, és személyese érdeket nem szeretne sérteni,
ezért annak részleteiről zárt ülésen fog tájékoztatást adni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
270/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszönve Somogyi Kálmán és Somogyiné Katona Gyöngyi felajánlását
nem kívánja megvásárolni az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca
26/1. szám (144 hrsz.) alatt lévő ingatlant.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Önkormányzati ingatlanok felújítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk több olyan épülettel rendelkezik, melynek állapota sajnos a rendszeres karbantartások ellenére is oly
mértékben leromlott, hogy komplett felújítási munkálatok elvégzésével lehet csak
biztosítani a rendeltetésszerű használathoz szükséges állapotot.
Az elmúlt időszakban összegyűjtöttük ezeket az épületeket és vállalkozók bevonásával költségkalkulációkat készítettünk a felújítási munkálatok bekerülési költségeire.
A Hősök útja 39. szám alatti kollégium épület felújítási munkáinak becsült értéke 9,4
millió Ft. A Varga Lajos Sportcsarnok tetőterének javítása 2,2 millió Ft. A Fő út 66. sz.
alatti ingatlan felújítása a szakvélemény szerint 2,4 millió Ft, viszont az épület nagyon
rossz állapotban van, így lehet, érdemes lenne elbontani. A bontásra kapott ajánlati ár
1,5 millió Ft.
A Fő út 210. sz. alatti gyógyszertár felújítási munkáinak becsült költsége 3,7 millió Ft.
A Blaha út 8-10 számú ingatlanok rendezése során 74 m hosszú kerítés megépítésére
kerülne sor, aminek a tervezett bekerülési költsége bruttó 900.000 Ft, míg a kerítés
zárt kivitelű megépítésére bekért árajánlat 1,3 millió Ft.
Az ingatlanok felújítására 5 millió Ft került elkülönítésre a 2018. évi költségvetésbe.
Ezen összegen felül még további 4,2 millió forint (a Fő út 66. számú ingatlan bontása
esetén 3,3 millió forint) összegű forrásra lenne szükség, melyre a pénzügyi osztállyal
történt egyeztetés alapján a 2017. évi szabad maradványt javasolják kijelölni.
A Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
képviselő-testületnek az ingatlan felújítási program elfogadását a döntési javaslatban
foglaltaknak megfelelően.
Poharelec László képviselő véleménye szerint a Fő út 66. sz. alatti ingatlant meg kellene hirdetni értékesítésre. Még ha csak néhány százezer Ft-ot is kapunk érte, akkor
már nekünk nem kerül semmibe. Nem biztos, hogy nekünk kell lebontani 1,5 millió
Ft-ért. Módosító indítványként javasolta az értékesítésre való meghirdetését, akár
még telekárban is.
A Varga Lajos Sportcsarnok tetőtéri javítással kapcsolatban megjegyezte, korábban
már költött arra az önkormányzat, hogy a padlástérből a madárürülék elkerüljön. Akkor gondoskodni kellett volna olyan megoldásról, hogy a madarak ne tudjanak újra
berepülni. Erre jobban kellett volna figyelni.
Véleménye szerint ettől sokkal fontosabb lenne a sportcsarnok szociális helyiség
problémáját megoldani. Indítványozta, hogy a képviselő-testület határozzon arról,
hogy az augusztusi képviselő-testületi ülésre vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy
a Varga Lajos Városi Sportcsarnok bővítésével – a ligeti lejáró és az épület fala közé hol és milyen költségből lehetne egy szociális helyiséget kialakítani, úgy hogy az illeszkedjen a Szabadság tér új arculatához. Ez a szociális helyiség lehetőséget biztosítana a csarnokban, illetve annak környékén lévő – vízi színpad, Lombkorona sétány rendezvények látogatói számára a kulturált illemhely használatára.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte Képviselő urat, hogy az épületen belül gondolná-e, mert véleménye szerint ott erre nincs elegendő hely. Csak az
épület bővítésével lehetne megoldani.
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Poharelec László képviselő válaszolva elmondta, akár a csarnok tetőszerkezetének
mintájára, csak alacsonyabbal, vagy más megoldással kivitelezhető lenne. A csarnok
folyosója végében lévő öltöző falának megnyitásával belülről onnan lehetne megközelíteni, és kívülről is lenne egy ajtó, amin keresztül meg lehetne oldani a bejutást, a
mai modern technika alkalmazásával – pénzbedobós ajtó, és a beléptetésnél kamera
elhelyezésével.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, amennyiben a Fő út 66. sz. alatti ingatlan
vonatkozásában a döntési javaslatnak megfelelően az épület bontását fogadják el,
akkor azzal nem zárják ki annak lehetőségét, hogy megpróbálják értékesíteni, akár
telekáron is.
Toldi Balázs polgármester elmondta, ha értékesíteni szeretnék, akkor arról külön
döntést kell hozni.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, amennyiben értékesítésről dönt a képviselőtestület akkor értékbecslést kell készíteni, és az alapján kell meghirdetni az ingatlant.
Vagy bontás után értékesítik a telket, vagy előtte épülettel együtt lehet meghirdetni.
Poharelec László képviselő módosító javaslattal élt, miszerint első körben az épület
értékesítésére kerüljön sor.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, van-e határidő az épület bontására.
Dr. Uhrin Anna jegyző válaszolva elmondta, ha valóban életveszélyes az ingatlan abban az esetben azonnali hatállyal történik a bontás. Akár még ideiglenes intézkedés
keretében az építéshatóság is lebontathatja, vagy egyéb olyan intézkedést hajthat
végre –fal megtámasztás -, ami nem jár az épület tényleges bontásával.
Azt is mérlegelni kell, hogy ha valaki megvásárolja az ingatlant az épülettel együtt és
az életveszélyessé válik, akkor azt is ugyan így kezelni kell.
Poharelec László képviselő továbbra is azt javasolta, hogy most döntsön a testület az
épület értékesítéséről. Ezt követően, ha elkészül az értékbecslés, akár egy rendkívüli
ülés keretében dönthetnek a meghirdetésről. Még mindig jobban járunk, ha valaki
bontásra megveszi, mintha 1,5 millió Ft-ot fizetünk mi azért, hogy valaki lebontsa.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, amennyiben még sem lesz érdeklődő, és az
épület állaga annyira leromlik, hogy tényleg kezelni kell, akkor az ideiglenes vagy más
intézkedést a megfelelő hatóság meg fogja tenni. Ez teljesen független a tulajdonosi
döntéstől.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás, javaslat hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a Hősök útja 39. alatti kollégium tervezett felújításáról döntsenek.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
271/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hősök útja
39. sz. alatti kollégiumi ingatlan felújítási programját az alábbiak szerint:
Helyszín
Munka jellege
Bekerülési költsége
Hősök útja 39. szám Lábazat, homlokzat 9,4 millió forint
alatti kollégium
és bádogos felújítás

Forrás
2018. évi költségvetés 8. melléklet 8. sor

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására
és a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújításáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
272/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Varga Lajos
Sportcsarnok ingatlanfelújítási programját az alábbiak szerint:
Helyszín
Varga Lajos Sportcsarnok

Munka jellege
Bekerülési költsége
Tető és szellőző kür- 2,2 millió forint
tők felújítása

Forrás
2018. évi költségvetés 7. melléklet 22.
sor

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására
és a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester a Sportcsarnokhoz kapcsolódóan szavazásra bocsájtotta
Poharelec László képviselő úr javaslatát, amely szerint a képviselő-testület augusztusi
ülésére készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy a Varga Lajos Városi Sportcsarnok bővítésével – a ligeti lejáró és az épület fala közé - hol és milyen költségből
lehetne egy szociális helyiséget kialakítani, úgy hogy az illeszkedjen a Szabadság tér
új arculatához.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
273/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy Varga Lajos Sportcsarnok bővítésével, – a ligeti lejáró és az épület fala közé - hol és milyen költségből
lehetne egy szociális helyiséget kialakítani, úgy hogy az illeszkedjen a
Szabadság tér új arculatához.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Fő út 66. sz. alatti vonatkozásában Poharelec László módosító javaslatát tette fel szavazásra, amely szerint az épületet hirdessék meg értékesítésre.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
274/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5502
Gyomaendrőd, Fő út 66.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant
értékesítésre meghirdeti.
Felkéri a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a pályázati kiírás feltételeit terjessze be a képviselő-testület soron következő
ülésére.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a Fő út 210. sz. alatti gyógyszertár ingatlanfelújítási programjáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fő út 210. sz.
alatti gyógyszertár ingatlanfelújítási programját az alábbiak szerint:
Helyszín
Munka jellege
Bekerülési költsége
Fő út 210. szám alatti Tető és bádog szer- 3,7 millió forint
gyógyszertár
kezetek felújítás,
szennyvízcsatlakozás
kiépítése

Forrás
2017. évi szabad maradvány

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására
és a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Blaha L. út 8-10. ingatlanok felújítási programját tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Blaha L. út 810. sz. alatti ingatlanok felújítási programját az alábbiak szerint:
Helyszín
Munka jellege
Blaha út 8-10 számú Kerítés építés
ingatlanok

Bekerülési költsége
0,9 millió forint
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Forrás
2018. évi költségvetés 7. melléklet 22.
sor és a 2017. évi
szabad maradvány

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására
és a kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
SZÜNET
15. Napirendi pont
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulással kapcsolatos döntések
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés és annak melléklete a társulás 2016. évi munkájáról és költségvetéséről szóló beszámolót tartalmazza, melyet
jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek.
A Városfenntartó Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvölgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló 3/2016. (III.19.) HRT határozattal, a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáról szóló 4/2016.
(III.19.) HRT határozattal és a 2017. évi munkájának elfogadásáról szóló 5/2016. (III.19.) HRT határozattal egyet ért.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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16. Napirendi pont
Körösi Vízgazdálkodási Társulat kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a Torzsászugi holtág vízkormányzási feladatait a Társulás végezte az önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés alapján.
A Társulás jelezte, hogy finanszírozás hiányában a továbbiakban nem tudja a vízkormányzási feladatot vállalni, ezért kéri az önkormányzatot, hogy önkéntes tagi hozzájárulás formájában járuljon hozzá az üzemeltetéshez.
A szivattyútelep üzemeltetésének rezsi óradíja 3120 Ft/üzemóra. Példaként említette,
hogy 2016-ban 205 üzemórát, míg 2017-ben csak 24 üzemórát működött a szivattyútelep.
A Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetségével kötött haszonbérleti szerződés
alapján a holtágak vízkormányzási feladatainak 20.000 Ft/ha költségét a haszonbérlő
fizeti. A Torzsási holtágra eső vízkormányzási díj 207.688 Ft/év, így átlagos időjárási
viszonyok között mintegy 200.000 Ft-al nő az Önkormányzat kiadása évente.
A felmerülő költségek a tárgyévi költségvetés ár és belvízvédelem szakfeladata terhére biztosíthatóak.
Extrém időjárás esetén a szivattyúzási költségekre vis maior pályázat nyújtható be.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a vízkormányzás támogatását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a támogatásról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.
évi költségvetés ár és belvízvédelem szakfeladata terhére önkéntes
tagi hozzájárulást biztosít a Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére a
0389 hrsz-ú Torzsási holtág vízkormányzási feladatainak ellátásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
előkészítésére és annak aláírására.
Határidő: azonnal
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17. Napirendi pont
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3. 1. em. 3. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
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, Dinya Anna Alexandra Gyomaendrőd, Arany János út 14. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat a fenti bérlakást részére szíveskedjen kiutalni.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában dolgozik testnevelő-történelem szakos tanárként, megszerette a pedagógusi
munkát, hosszú távon képzeli el jövőjét az iskolában.
Farkas Zoltánné intézményvezető Dinya Anna Alexandra részére javasolja a szolgálati
bérlakás kiutalását.
A szolgálati bérlakásból az előző bérlő kiköltözött, a lakás 2018. július 1. napjától kiutalható.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a bérlakás kiutalását a döntési javaslatban foglalt feltételek mellett.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete Dinya
Anna Alexandra Gyomaendrőd, Arany J. utca 14. szám alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. 1. emelet 3. szám alatti szolgálati bérlakást 2018. július 1.
napjától határozatlan időtartamra, de maximum a bérlő Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolával fennálló közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
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Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Dinya Anna Alexandra
Gyula, 1991.07.03.
Bánfi Ibolya Mária

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek mellett:
1.)5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. 1. emelet 3. szám alatti szolgálati bérlakás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: lakótér +1,5 szoba és egyéb helyiségek
A lakás alapterülete: 68,37 m2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: lépcsőház, udvar
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2018. július 1. napjától határozatlan időre, de maximum a bérlő közalkalmazotti jogviszonyának (Rózsahegyi
Kálmán Kistérségin Általános Iskola) fennállásáig kiutalja.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 24.610.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: --Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………….. számlájára
bérleti díjként: 24.610.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 24.610.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette
2018. július 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2018. év július hó 1. napjától áll fenn.
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6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
…………………………………………………………………………………………………..
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10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen
befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2018. július 1.
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……………….
Dinya Anna Alexandra
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat 2018. június 14. napján bérbe
adta a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt lévő „Leánykollégium” megnevezésű épületet közösségi szálláshely üzemeltetése céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft-nek.
Ahhoz, hogy a Kft. szálláshelyként tudja üzemeltetni az ingatlant szükséges, hogy az
Alapító Okiratban az ingatlan telephelyként bejegyzésre kerüljön.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon az alapító okirat módosításáról az 1.
döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja:
„A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Szolgáltató Kft.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Szolgáltató Kft. alapítói jogait gyakorló testület a Kft. Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító Okirat 4. pontjának szövege az alábbiakra módosul:
4.)
4.1.

A társaság székhelye, telephelye:
A társaság székhelye:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.
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4.2.

A társaság telephelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Az Alapító Okirat egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képv.: Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyezte:”
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
„A Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
1.)
A társaság cégneve:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2.)
Rövidített cégnév:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3.)

A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

4.)

A társaság székhelye, telephelye:

4.1.

A társaság székhelye:
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5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.
4.2.

A társaság telephelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

5.)

A társaság határozatlan időre alakul.

6.)

A társaság tevékenysége:
Főtevékenység:
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységei:
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7.)

A társaság törzstőkéje:

7.1.

A társaság törzstőkéje 3.200.000,- Ft.

7.2.
Az alapító üzletrésze 3.200.000,- Ft.
Az alapító 3.100.000,- Ft vagyoni hozzájárulást már korábban teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
Az alapító további 100.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződés
aláírását követő 5 napon belül a társaság bankszámlájára történő befizetéssel bocsátja a társaság rendelkezésére.
8.)
Az alapító tag kötelessége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására
(mint főszolgáltatásra) terjed ki.
Az alapító mellékszolgáltatási kötelezettséget nem vállal.
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9.)

A nyereség felosztása, veszteségek fedezése, pótbefizetés:

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetés teljesítéséről dönthet. Ez
a pótbefizetési kötelezettség nem haladhatja meg a törzsbetét 10 %-át.
A pótbefizetési kötelezettségről az alapító évente egy alkalommal határoz. A pótbefizetést előíró határozat meghozatala esetén a befizetést a határozat meghozatalától
számított maximum 30 napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetési kötelezettség teljesítése a társaság bankszámlájára történő befizetéssel történik.
A pótbefizetés összege a törzsbetétet nem növeli.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
10.)

A törzstőke felemelése:

Amennyiben az alapító törzsbetétjét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, az alapító a törzstőke felemeléséről rendelkezhet. A felemelt törzstőkét - a
társaság törzstőkén felüli vagyonából történő törzstőke-emelést kivéve – az új törzsbetétek
befizetésével
(szolgáltatásával)
kell
fedezni
Az új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni az esetleges
vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A törzsbetétek
legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, nem pénzbeli betét (apport) értékére és a betétet szolgáltató tag
felelősségére vonatkozó rendelkezéseket az új törzsbetétekkel kapcsolatban is alkalmazni kell.
Az alapító a törzstőke felemelését a törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti.
11.)

A törzstőke leszállítása:

A törzstőke leszállítására a Ptk. 3:202-3:206. §-ai alkalmazandóak.
12.) A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és
erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása és a Cégbíróságon történő letétbe helyezése szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes
társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
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13.) Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság
elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha
a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén
létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a Cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
14.)

Az ügyvezető:

A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetője a 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra Gera Krisztián (an.: Petri Rozália) 5900 Orosháza, Gizella u. 12. szám
alatti lakos.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően.
Az ügyvezető díjazását az alapító állapítja meg és látja el az ügyvezetővel kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat is.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető köteles:
-

a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni (tagjegyzék),
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az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni és az alapítónak az üzleti könyvekbe
és egyéb irataiba való betekintést biztosítani,
gondoskodni a társaság mérlegeinek és vagyonkimutatásainak elkészítéséről,
vezetéséről, folyamatos karbantartásáról,
az alapító ülésein meghatározott program alapján, illetve felhívásra tájékoztatást adni,
az alapítói határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni,
a társasági törvény által előírt esetekben bekövetkezett változásokat a Cégbíróságnál bejelenteni.
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felelős. Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását az alapítónak bejelentette.
Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogosultságában beállt minden változást
a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnál haladéktalanul
be kell jelenteni.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles
megtárgyalni
az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia a részére megadható
felmentvény tárgyában.
15.)

A társaság Felügyelő Bizottsága:

A társaság működésének ellenőrzését három fős Felügyelő Bizottság látja el.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2014. november 15. napjától 2019. november 15. napjáig terjedő időtartamra:
Papp István (an: Oláh Margit) 5500 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal u. 43.
szám alatti,
Márjalaki József (an: Gonda Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Egressy út 5. szám alatti és
Poharelec László (an: Oláh Ilona) 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 66. szám
alatti lakosok
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől,
illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
Az alapító a társaság által üzemeltetett Liget Fürdő belépőjegy-árainak meghatározására vonatkozó ügyvezetői döntést és a Liget Fürdő területén fekvő egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések megkötését a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásához köti (Ügydöntő Felügyelő Bizottság). A Felügyelő Bizottság e körben tett
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intézkedéseiről az alapítónak köteles a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámolni. Ha a Felügyelő Bizottság a jogügylet, szerződés jóváhagyását megtagadja, az
ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító határozhat a
jogügylet jóváhagyásáról.
16.)

A társaság könyvvizsgálója

A társaságnak 2015. február 24. napjától kezdődően nincs állandó könyvvizsgálója.
17.)

Az Alapító Okirat módosítása:
Az Alapító Okirat módosításához az alapító határozata szükséges.

18.)

A társaság megszűnése:

A társaság megszűnésére a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra, illetve a
felszámolási eljárásra vonatkozó hatályos szabályok az irányadók.
A hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból először az esetleges pótbefizetéseket kell visszafizetni, a többi részt az alapítónak kell visszafizetni.
19.)
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapító Okirat nem tartalmaz a 2013. évi V. törvénnyel összhangban nem
álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (2) bek).
Gyomaendrőd, 2018. június 28.
A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozatával kapcsolatos módosításokat
tartalmazza vastag, dőlt betűvel szedve. Az ellenjegyzés a módosított részekre vonatkozik.
Ellenjegyezte:”
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Forrás biztosítása építéshatósági ügyintéző foglalkoztatásához
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 Dr. Uhrin Anna jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, Jenei Bettina építéshatósági ügyintéző előreláthatólag 2018. november 23. napjától szülési szabadságát tölti.
Az ágazati jogszabályok előírják, hogy a járásszékhely településen működő építéshatósághoz legalább 2 fő építéshatósági ügyintézőt kell foglalkoztatni. Az ügyintézők
nagyon szigorú szakmai követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. A szakterület
speciális feladatellátást, speciális tudást igényel, a biztonságos és jogszerű működéshez.
Amennyiben a hivatal tartósan nem tudja biztosítani a két fő szakirányú felsőfokú
végzettségű építéshatósági ügyintéző foglalkoztatását, úgy a vonatkozó jogszabályok
szerint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint járásszékhely
település jegyzője az építéshatósági hatáskört elveszti.
Jelenleg az önkormányzat engedélyezett létszámában van 1 fő betöltetlen státuszra
lehetőség, amelyre költségvetési forrás nem lett tervezve a 2018. évi költségvetésben.
Azonban kérte a képviselő-testületet, hogy a kötelező feladatellátáshoz biztosítsa az
1 fő státuszra a 2018-ban jelentkező forrást, ami párhuzamosan jelentkezne, mert év
végéig Jenei Bettina még el fogja látni a feladatot. Ez azért is lenne fontos, hogy a
feladat átadásra kerülhessen, illetve ez az a terület, amely megyei szinten is nagyon
komoly hiányt mutat. Nagyon sok építéshatóságon keresnek szakembereket, folyamatos a munkaerőhiány, eléggé nehéz ezt az álláshelyet betölteni.
Ismételten kérte a képviselő-testülettől, hogy a szükséges forrást biztosítsa, próbálják
ezzel a feladat ellátást minél stabilabban megoldani.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál egy fő párhuzamos foglalkoztatásához szükséges bérköltséget 2018. augusztus 1. napjától,
1.500.000.-Ft összegben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 19.) önkormányzati rendelet működési tartalék között szereplő, a 7. melléklet 37. sor szerinti
rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
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20. Napirendi pont
Gyomaendrődi Futball Club kérelme
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 az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére, 150 fős mobil lelátó építésére.
A Magyar Labdarugó Szövetség időközben lefolytatta a közbeszerzési eljárást és
plusz kiegészítő önerő biztosítását írta elő az egyesület részére, 209.550 Ft összegben.
Az egyesület elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy ezt az összeget
biztosítsa az egyesület számára. Az egyesület vállalta, hogy az előkészítő munkálatok
elvégzését (engedélyek beszerzése, tereprendezés, terep előkészítés) saját forrásból
biztosítja.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök kérte, hogy a pályák fejlesztésének keretén
belül gondoljanak már a futópályák és homokgödör rendbe tételére is.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, árajánlatot fognak bekérni a futópályák felújítására. A közeljövőben ezzel fog találkozni a képviselő-testület.
Farkas Zoltánné képviselő tolmácsolta, hogy a Bogrács Napja rendezvény keretében
megrendezett futóverseny bevételét az Endrődi futópálya felújítására ajánlották fel a
futók. Nagyon indokolt lenne már a rendbe tétele, a szép focipálya mellett igazán
csúnyán mutat a gazzal telenőtt futópálya. Akár még a Tankerülettel is lehetne tárgyalni erről, hátha sikerül valamilyen megállapodást kötni.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint nem csak a Tankerülettel, hanem a többi iskola fenntartójával is érdemes lenne egyeztetni, hiszen az oda
járó gyerekek is ugyan úgy használják a pályát.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához szükséges plusz önerőt 209.550
Ft összegben, a 2017. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
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21. Napirendi pont
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő elmondta, a Dobó út és a Béke út közötti szakaszon a gát
tetejét meg kellene szórni zúzalék kővel. Amennyiben az önkormányzat gondoskodik
a kiszállításról, úgy az ott lakók vállalják, hogy elterítik.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint egyszerűbb lenne a gát tetejét elegyengetni. Olcsóbb megoldás lenne. Jelenleg egy lakóház van, amiben laknak, ami
érintett, de az is megközelíthető más irányból is.
Papp István képviselő elmondta, sokakat érdekel a Hármas Körös Híd lezárásának
módja, hogy miért elkerülő utat építenek, mikor pontom hidat is lehetett volna. Információk szerint Dévaványa önkormányzata is támogatta a pontom híd létesítését. A
városvezetés milyen lépeseket tett annak érdekében, hogy hogyan történjen ez az
útelterelés.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, az előző képviselő-testületi ülésen is elhangzott már ez a kérdés. Akkor is elmondta, a hídlezárással kapcsolatos egyeztető
megbeszélésen három alternatíva került szóba. Az első – melyet a Magyar Közúton
kívül, minden érintett elvetett – az volt, hogy ne legyen útfeljavítás, pontonhíd, hanem
az országos közúthálózaton történjen meg a terelés. A másik alternatíva az volt, hogy
pontonhíd valósuljon meg. A Magyar Közút tájékoztatása alapján egy olyan pontonhíd bekerülési költsége, melyet minden gépjármű súlykorlátozás nélkül használatba
tud venni, az megközelíthette volna a beruházás értékét. Így nem biztos, hogy a híd
felújítási projekt bekerült volna az idei évi felújítási és kivitelezési ütemezésbe. Ez pedig azt jelentette volna, hogy ha a híd állaga tovább romlik, abban az esetben súlykorlátozást kell bevezetni. A súlykorlátozás először 16 tonna lett volna, majd még nagyobb. Ez azért már több mezőgazdasági gépet is érintett volna.
Ekkor merült fel alternatívaként, hogy javítsák fel a Vitéz düllöt, és egy 30 km-es sebességkorlátozással és súlykorlátozással a személyautókat, a mentő, tűzoltó, rendőrség gépjárműveit erre terelni, ezáltal is könnyítve azt a terhet, amit a teljes hídzár jelent a környékben élőkre és ezt a távolságot mindennap megtevőkre. A szakemberek
és a személyes véleménye is az, hogy a településre nézve ez a legoptimálisabb megoldás. A lehető legrosszabb megoldás ugyanis az lett volna, ha ez a hídfelújítás nem
valósul meg, mert az egy több éven keresztül történő súlykorlátozást jelentett volna.
Ez az út viszont a későbbiekben is bármikor használható lesz terelőútként, míg a pontonhidat elvitték volna, nem maradt volna itt.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, örömmel tapasztalta, hogy az
Üvegház mellett lévő szelektív hulladékgyűjtő mellől elvitték a szemetet. Viszont a
Vásártéri lakótelep előtt szaporodott a hulladékgyűjtő szigetek száma, ami azért
problémás, mert olyan közel vannak a lakóépületekhez, hogy abból a szag felszáll a
lakásokba. Valahová át kellene helyezni őket.
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Felvetette továbbá, hogy a holtágak vize jelenleg nem alkalmas fürdésre, pedig most
van a turista szezon. A családok lejönnek nyaralni a vízpartra és szeretnének fürdeni.
Sok holtág felületét zöld alga borítja. Fordítsanak erre nagyobb figyelmet a turistaszezonban.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, nem szép látvány, de attól nyugodtan lehet
a vízben fürdeni. Azt azért megjegyezte, hogy van a városnak egy fürdője, talán inkább oda kellene járni, annál is inkább, mert a holtágakban tilos fürdeni. Kivéve a
Pájer strand és a szabad strand.
A hídlezárással kapcsolatban jogos volt a képviselő úr kérdése, csak már kissé késve
tette fel. Az érintett gazdáknak és a gazdaság szereplőinek össze kellett volna fogni
és megkeresni a térség országgyűlési képviselőjét, hogy ezt a problémát meg tudják
oldani. Ha időben elkezdték volna megépíteni az Északi elkerülő utat, akkor az megoldotta volna Gyomaendrődön áthaladó nagy teherforgalmat.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnöknek továbbra is az volt a véleménye, hogy
a holtágak vizét kezelni kellene. Ha pedig tilos a fürdés a holtágakban, akkor azt ki
kell táblázni.
Farkas Zoltánné képviselő a belvíz IX. ütem beruházással kapcsolatban megkérdezte,
hogy a Fő úton megépített hálózat össze lesz-e kötve majd a kisutcákkal. További
kérdése volt még, hogy a Hősök tere felújítása hogy áll, zajlik-e már a beruházás, mire
lehet számítani.
Pardi László osztályvezető reagálva elmondta, a holtágak vízminősége a Hármas Körös vízminőségétől, vízállásától függ. A vizet szivornyázással tudják cserélni, de annak
feltétele, hogy megfelelő vízállás és vízminőség legyen a Hármas Körösben is. Az alga
kicsapódás csak esztétikai szempontból probléma, halgazdálkodás szempontjából
nem. Ettől függetlenül a holtágak haszonbérlője minden holtágon meszezést végzett,
ami a kék algák csökkentését célozta meg. Ezzel párhuzamosan, amikor észlelik, hogy
olyan a vízminőség és a vízállás a Hármas Körösön, akkor a holtágakon a vízcserét el
szokták végezni.
A Belvíz IX. beruházás az ütemterv szerint halad, a kivitelező már elérte az 50 %-os
teljesítést.
A Hősök tere felújításánál a 25 %-os teljesítés július 15-e körül várható. Ezzel párhuzamosan folyik a felújítása az endrődi tornateremnek is. Ott már jelentősebb előrehaladás van.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, a fürdőben a vizes játszótér
átadása mikorra várható.
Örömmel tapasztalta, hogy a temetők állapota kezd rendezetté válni, kérdése, hogy a
belvízelvezetés és az utak javítása mikorra várható.
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Farka Zoltánné képviselő pontosította, hogy a belvíz ütemben a Selyem út a Sugár
út és a Polányi utca bizonyos szakaszán fektetik le a hálózatot, és az ezeket összekötő
keresztutak rá lesznek most kötve a hálózatra, vagy csak később.
Poharelec László képviselő a vizes játszótérrel kapcsolatban elmondta, a tervek szerint július 1-re kellett volna, hogy készen legyen, de két hét csúszás várható. A fő ok a
szakember hiány, ami más beruházások során is tapasztalható.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, a betonozás, csövezés a vízgépészeti összekötés elkészült. A játékelemek július 1-re el fognak készülni, kivéve a
Wolksvagen Bogár kisautó fog július 15-re megérkezni.
Papp István képviselő a hídlezárással kapcsolatosan további kérdése volt, hogy ha az
elkerülő úton 7,5 tonna lesz a súlykorlátozás, akkor a mezőgazdasági járművek merre
tudnak majd közlekedni, a Póhalmi részről Gyomaendrőd másik részére.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, egyedi behajtási kérelemre kapott
engedély birtokában lehet majd az ettől nagyobb súlyú járművekkel az elkerülő útra
felhajtani.
Béres János képviselő, tanácsnok a temetővel kapcsolatban elmondta, az épület karbantartása után kezdik meg az utak javítását és a belvíz elvezetést. A sírok között is
folyamatos a fűnyírás.
Pardi László osztályvezető elmondta, a belvíz IX. ütem beruházással a Selyem út és a
Sugár út lesz érintett, az összekötő utcák nem. Az összekötő utcáknál önkormányzati
saját beruházásban lehet megoldani a belvíz elvezetést. A fő befogadó csatornákat
kell előbb olyan állapotba hozni, hogy azokra később rá tudjanak csatlakozni.
A terelőúttal kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelezővel és a Magyar Közúttal egy
bejárást fognak végezni, melyen a tényleges forgalomkorlátozás terveit fogják megbeszélni, illetve egyeztetnek arról, hogy kivéve mezőgazdasági forgalom kiegészítő
táblákkal szeretnék megvalósítani a forgalomterelést. Amennyiben a kivitelező ezt
elfogadja, akkor külön behajtási engedély nélkül is meglehet oldani az elterelést.
Vaszkó Katalin helyi lakos köszönte, hogy a szakrendelőben végre van ballonos víz a
váróban. Örülnek neki a lakosok.
Örömmel hallotta Poharelec László kezdeményezését a Sportcsarnok szociális helyiség kialakítására vonatkozóan. Ő már ezt régóta kérte.
A Vásártéri lakótelepen szép a kialakított pihenő, csak sokszor nagyon szemetes. A
közterület felügyelőnek jobban kellene figyelni erre, és nem ártana kihelyezni a dohányozni tilos táblát is.
A fő út mellett lévő üzletek, kocsmák előtt halomra el van dobálva a csikk, sok a szemét, erre is jobban kellene figyelni.
A Kossuth úton a Földhivataltól feljebb lévő házak előtt nem folyik le a csapadékvíz a
járdáról.
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polgármester reagálva elmondta, azon a
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Betkó József bizottsági elnök megjegyezte a zöldhulladék szállítás még mindig
problémás a városban. Jobb munkaszervezéssel, vagy a terület jobb elosztásával biztos meg lehetne oldani, hogy legalább 3 napon belül elszállítsák.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, augusztus 1-től más szolgáltató fogja ellátni
a hulladékszállítást Gyomaendrődön. Reméijük, utána zökkenőmentesebb lesz.

Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, a közterületfelügyelő folyamatosan járja a települést, a fényképfelvétel és a helyszíni szemle után küldik a kötelezés és helyre állítási
kötelezettséget. A határidő általában 10 nap, fűnyírás és fagallyazás esetén, a
gyomírtószer használata esetén bírsággal szokták súlytani az ilyen szabályokat megszegőket, illetve ott 6 hónap a helyreállítási kötelezettség.
Vaszkó Katalin helyi lakos a helyi autóbusz járattal a temetőbe utazó idősek kérését
tolmácsolta, hogy az 1 órás visszaindulás helyett nem lehetne-e 2 óra. Kevés az 1 óra
hossza.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, a kérést tolmácsolni fogják a szolgáltató felé.

Egyéb bejelentés, kérés nem volt, így meg
a
a képviselőknek a mai
munkát.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
m. f.

polgármester

jegyző
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