GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
2/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

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

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert közmunka iroda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vaszkó Katalin helyi lakos,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária
12

Ülés időtartama:

14:00-15:15

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 14 órára
összehívott ülésen. Köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat. Köszöntötte Dr. Pacsika
Györgyöt a Járási Hivatal vezetőjét, továbbá az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, a hivatal osztályvezetőit és a helyi Tv keresztül az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős tagságból jelen van 11 fő. Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Gózan Sándor képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Béres János és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerinti sorrendben. E szerint 14 napirend kerülne megtárgyalásra, 15. a bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás nem volt így felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása – 1. forduló
2. 2019. évi támogatási alapok pályázati kiírása
3. KAB-KEF-18-A számú nyertes pályázatról tájékoztatás
13. oldal

4. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
5. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
6. A köztemetőkhöz és a temetkezési tevékenységhez kapcsolódó szabályozások
7. Állati hulladék befogadó és gyepmesteri telep üzemeltetése
8. GYÜSZTE megállapodás felülvizsgálata
9. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme fennálló önkormányzati
kölcsöntartozásának átminősítésére
10. A Liget Fürdő műszaki állapotát javító felújítási igények
11. Versenyeztetési szabályzat felülvizsgálata
12. Forgalmi rend változtatási kérelem
13. Szolgálati bérlakás korszerűsítésével kapcsolatos kérelem
14. Együttműködési Megállapodás a „Nyitott Szemmel" Közhasznú
Egyesülettel
15. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy 2019. február 1. napján 1 nap szabadságot szeretne letölteni.
Kérte a képviselőket a fentiek tudomásul vételére.
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 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2019. (I. 31.) 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 a képviselőket vegyék tudomásul a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
vett részt a szavazásban - az alábbi határozatot hozta:

14. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
8/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának alakulásáról szóló
beszámolót, amely szerint 2019. február 1-én 1 nap szabadságot kíván letölteni.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására kérte fel a képviselőket.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 503/2017.(X. 26.);
132/2018.(III. 29.); 138/2018.(III. 29.); 139/2018.(III. 29.); 184/2018.(IV. 26.);
271/2018.(VI. 28.); 272/2018.(VI. 28.); 275/2018.(VI. 28.), 276/2018.(VI. 28.);
328/2018.(VIII. 30.); 329/2018.(VIII. 30.); 332/2018.(VIII. 30.); 333/2018.(VIII. 30.);
334/2018.(VIII. 30.); 345/2018.(VIII. 30.); 356/2018.(IX. 27.); 372/2018.(IX. 27.);
375/2018.(IX. 27.); 409/2018.(X. 31.); 423/2018.(X. 31.); 424/2018.(X. 31.); 428/2018.(X.
31.); 450/2018. (XI. 28.); 457/2018. (XI. 28.); 458/2018.(XI. 28.); 461/2018.(XI. 28.);
462/2018. (XI. 28.); 463/2018.(XI. 28.); 464/2018.(XI. 28.); 465/2018.(XI. 28.); 467/2018.
(XI. 28.); 468/2018.(XI. 28.); 469/2018.( XI. 28.); 470/2018.(XI. 28.); 482/2018.(XII. 20.);
483/2018.(XII. 20.); 484/2018. (XII. 20.); 485/2018.(XII. 20.); 486/2018.(XII. 20.);
488/2018.(XII. 20.); 489/2018.( XII. 20.); 490/2018.(XII. 20.); Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása – 1. forduló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
15. oldal

Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2017 januárjában alkotta meg a település egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletét.
2018 decemberében Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője
jelezte, hogy mind a területi, mind az iskolai védőnői körzetek átalakítására van szükség a körzetek racionális működtetése okán.
Az átalakítás főbb okai az alábbiak:
- 1. számú iskolai védőnői körzetben a finanszírozandó létszám nem éri el a minimálisan szükséges főt, ezért csökkent a finanszírozható óraszám,
- két betöltetlen területi védőnői körzet van a városban, ebből a 2. számú körzet nagyon kis létszámú, a finanszírozás a költségeket nem fedezi.
A módosítás mind a területi, mind az iskolai körzetek számát csökkenti. Az előterjesztésben szereplő táblázatban összefoglalták a módosításra tett javaslatot.
A védőnők a védőnői körzetek módosításával szakmailag egyetértenek.
A módosító rendelettervezet képviselő-testület által történő elfogadását követően
kerülne sor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének beszerzésére. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a módosító rendelet megalkotására.
A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a rendelet-tervezetről
szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
10/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai és területi védőnői
körzetek felülvizsgálatát követően a Gyomaendrődi védőnői körzetek számát és felosztását az egészségügyi alapellátásokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben rögzíti:
/2019. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított vélemé16. oldal

nyezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5. melléklet szerinti 4 területi védőnői ellátási körzetet alkot.”
2. § (1) Az ÖR. 5. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a /2019. ( . ) rendelethez
Területi védőnői körzetek
1. körzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ARANY JÁNOS
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BATTHÁNYI LAJOS
BESSENYEI GYÖRGY
BETHLEN GÁBOR
BÉKE
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
DAMJANICH
DOBÓ ISTVÁN
ERKEL FERENC
EÖTVÖS JÓZSEF
FÁY ANDRÁS
FŐ
DR. PIKÓ BÉLA
HÁMÁN KATÓ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS

17. oldal

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
útja
utca

D

E

45
44
95

93
70
143

36

60/1

1
2

31/1
18

85

185

44

109

F
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

IPARTELEPI
JÓKAI MÓR
KATÓ JÓZSEF
KAZINCZY FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KELETI
KISRÉTI
KISFALUDY
KISS BÁLINT
KOSSUTH LAJOS
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖLCSEY FERENC
KÖRGÁT
LISZT FERENC
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRA FERENC
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
RÁKÓCZI FERENC
RÁCZ LAJOS
SELYEM
SELYEM
SZABADSÁG
SZENT ISTVÁN
TOMPA MIHÁLY
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
TANYA VII.
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
1
utca
2
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
1
utca
2
utca
utca
utca
15
utca
utca
utca
út
111
út
124/1
tér
utca
utca
lakótelep 1
lakótelep 32
lakótelep A
utca
1
utca
2
kerület 1
utca
utca
28

75
36

25
20

36/3

135
126

30
D
41
320
135
61

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes

2. körzet
A

B

C
18. oldal

D

E

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ÁCHIM
ÁLMOS
ATTILA
ÁRPÁD
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BALASSI BÁLINT
BÁNOMKERTI
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BOCSKAI ISTVÁN
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
GÉZA FEJEDELEM
GYÓNI GÉZA
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HŐSÖK
KÁLLAI FERENC
KÁLMÁN FARKAS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATONA JÓZSEF
KINIZSI PÁL
KIS LAJOS
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LEHEL
LÉVAI
LOSONCZY ISTVÁN
LUTHER
MADÁCH IMRE
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN

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

19. oldal

1
72

43
108

1
20
33

35
40
51

110

228

1

43

77
38

85
50

27
22

55
56

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSI MIHÁLY
NAGY SÁNDOR
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÓZSA FERENC
SEMMELWEIS IGNÁCZ
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VI.
TANYA VII.
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
kerület
kerület
utca
utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
utca

1

14

136

végig

31.

33-34

41/1
34
1

47
27/1

Teljes
Teljes
Teljes
teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
teljes

3. körzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
ADY ENDRE
APPONYI
AKÁC
ALKOTMÁNY
ÁLMOSDOMB
BÁNYÁSZ
BESENYSZEGI
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSURGÓ
DAMJANICH
DEÁK FERENC
DÉCSI

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
20. oldal

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

DIÓFA
DÓZSA GYÖRGY
DR CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATÁR
HÍDFŐ
HŐSÖK
ISKOLA
KACSOH PONGRÁC
KENDERÁZTATÓ
KIS
KISFOK
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
NÉMETZUGI
NÉPLIGET
OKTÓBER 6
ORGONA
PÁSKUMI
POLÁNYI
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SZARVASI
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TEMETŐ
TULIPÁN
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA

utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
utca
út
utca
utca
út
út
út
út
utca
utca
utca
kerület
utca
utca
utca
utca
utca
utca
21. oldal

3. épület

1
2

109
124

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

55

5502 ZSÁK

utca

Teljes

4. körzet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502

B
BABITS MIHÁLY
BACSALAPOSI
BAROSS GÁBOR
BARTÓK BÉLA
BEM JÓZSEF
CSEJTI
CSILLAGOS
DANKÓ PISTA
DOB
FŐ
FŐ
GUTENBERG
HATHÁZ
HONVÉD
IFJÚSÁGI
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KÁRÁSZ
KERESZTÚRI
KODÁLY ZOLTÁN
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖR
KÖRÖS
KÜRT
LILIOM
MAGTÁRLAPOSI
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAP
NAPKELETI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
OLAJOSOK

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
útja
22. oldal

D

1
2

1.épület

E

F

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
83
Páratlan
108
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
2.épület Teljes
Teljes

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502

POLYÁKHALMI
SIMAI
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS
TANYA III.
TANYA V.
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
UGARI
ÚJKERT
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTSOR

út
utca
utca
utca
utca
utca
kerület
kerület
utca
utca
út
sor
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

2. melléklet az …/2019. (…...) önkormányzati rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁÁNTSZ kód: 040097480
LAT
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁÁNTSZ kód: 040097609
LAT
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a vélemény bekéréséről szóló 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
11/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
23. oldal

szóló rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron
következő ülésére terjessze elő.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
2019. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit.
Ezek a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet – Civil Alap,
sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet – Sport Alap, Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet – Környezetvédelmi Alap, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet – Idegenforgalmi
Alap.
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap
is, amely részleteiben más önkormányzati rendeletben nem szabályozott.
Az elmúlt évben az önkormányzat néhány esetben egyedi támogatást is nyújtott,
amelyek eljárási rendje nem volt szabályozva. Javasolt, hogy amennyiben ez évben is
lesz ilyen jellegű rendkívüli, pályázati rendszeren kívüli támogatás, akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén nyújtsuk a többihez hasonló működési, eljárási
keretben. A költségvetési rendelet mondja ki, hogy az előre meghirdetett pályázati
támogatáson túl, a Polgármesteri Alapból nyújtott támogatás és az egyedi támogatási igény esetében is a Civil Alapnál szabályozott eljárást kell értelemszerűen alkalmazni.
Az elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2019. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben szabályozott alapok előirányzatai a következő öszszegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap előirányzat fő összege: 5.650.000 Ft.
A pályázatható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával (3.210.000
forint)
2. A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése, gazdagítása és folyamatos
bemutatása (1.540.000 forint)
24. oldal

3. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének
segítése, közreműködés a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
(500.000 forint)
4. A közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés. (400.000 forint)
Sport Alap
Előirányzat fő összege: 14.500.000 forint
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása (13.800.000 forint)
2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099
helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása (700.000 forint)
Környezetvédelmi Alap előirányzat fő összege: 4.000.000 forint, amely a pályázható
összeg.
Idegenforgalmi Alap előirányzat fő összege: 2.900.000 forint, amely a pályázható öszszeg.
A pályázati eljárás eredményéről a bizottságok javaslata alapján a Képviselő-testületet
a 2019. március 28-i ülésén dönt.
Az új jogintézménnyel bevezetett kötelező önkormányzati feladat ellátás következtében okafogyottá válik a Civil Alap B komponense, amelyre a közművelődési színtereket rendszeresem igénybe vevő civil szervezetek nyújthattak be támogatási igényt. Az
itt felszabaduló költségvetési források az érintett intézmények költségvetésébe kerülnek beépítésre.
Felhívta a figyelmet, hogy a gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 1-től kötelező a
Cégkapu használata. Az elmúlt évben átmenetileg még lehetőség volt a cégkapu nyitásra kötelezetteknek ügyfélkapun keresztül is benyújtani a pályázatot, de ebben az
évben már nem áll rendelkezésre, a pályázat kizárólag csak cégkapun keresztül nyújtható be.
A véleményező bizottságok közül a Városfenntartó Bizottság részéről módosító javaslat fogalmazódott meg a Környezetvédelmi Alappal kapcsolatban, miszerint a támogatandó célok között jelenjen meg a "mechanikai földút stabilizáció", a pályázónak
pedig a 20%-os mértékű önerőt ne kelljen előzetesen igazolnia, de azzal el kelljen
számolnia.
A másik két bizottság javasolta a pályázati kiírások és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában elsőként a Városfenntartó
Bizottság módosító javaslata alapján a Környezetvédelmet szabályozó önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.

25. oldal

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II. 26. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvör) 3. § (1) bekezdés k)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„k) a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közműberuházás közül a mechanikai földút stabilizáció, kövesút-,
elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz- vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása.”
(2) A Kvör 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a pályázó, a tervezett költségeket alapul
véve, legalább 20%-os mértékű önerőt vállaljon.”
(3) A Kvör 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(8) A támogatott a támogatási összeg és az önrész felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2019. február 1.
Pap-Szabó Katalin
jegyző

26. oldal

Toldi Balázs polgármester a következőkben a Civil Alap pályázati kiírásáról szóló 2.
döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
12/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2019. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2019. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht.
vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi
civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2019 (továbbiakban: pályázati
útmutató), amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is
szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok
között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális
életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend
fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.

27. oldal

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pontban összesen 3.210.000 forintot, azaz hárommillió-kettőszáztízezer
forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.3 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
oszthat szét a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pontban
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Színfolt Mazsorett Táncegyesület
f) Határ Győző Kulturális Egyesület
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.3 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
3.3.4 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
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b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
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5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
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Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY19 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2019. március 3., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
hornok.imre@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2018. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
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A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2019. március 19-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2019. március 28-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2019. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
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14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2020. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az Idegenforgalmi Alap pályázati kiírásról szóló 3. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
13/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2019. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2019. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatá-
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sára, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2019, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének
növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és
programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
2019-ben támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
a) szezonális, vagy szezonhosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz egymillióötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymilliónégyszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a bíróság által 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják.
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3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (XVI. Bogrács napja)
b) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XXI. Nemzetközi Volkswagen Bogár
Találkozó)
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (X. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet és egyéni vállalkozó pályázhat, amelynek
pályázati projektje megfelel az 1. pont B) komponenséhez meghatározott céloknak.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem
felelnek meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből,
és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
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jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt
támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
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A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok – egyéni vállalkozó kivételével - kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY19 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2019. március 3., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
hornok.imre@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
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c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2018. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén - az egyéni vállalkozó kivételével - a pályázat beadási
határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2019. március 20-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2019. március 28-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
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vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2019. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2020. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatban szereplő Környezetvédelmi Alap
pályázati kiírása A) alternatíváját tette fel szavazásra, mely tartalmazza a Városfenntartó Bizottság által javasolt kiegészítéseket is.
Felkérte a képviselőket szavazzanak erről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
14/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alapból elnyerhető 2019. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2019. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a
továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2019, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek
megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2019-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
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k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a mechanikai földút stabilizáció, a kövesút-,
elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 4.000.000 forintot, azaz négymillió forintot oszthat szét a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a
bíróság által 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
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h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20%-a. A támogatási összeg mellett a vállalt önrész felhasználásáról is el kell számolni.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
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A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2019-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9
költségsoron tervezhetőek kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY19 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2019. március 3., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/200-249 telefonszámon, valamint az
hornok.imre@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2018. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) cégkapu nyitásra kötelezett szervezet ügyfélkapun nyújtotta be pályázatát.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2019. március 18-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait.
44. oldal

A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.

az

Önkormányzat

honlapján

12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2019. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2020. január 31.
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www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az Sport Alap pályázati kiírásáról szóló 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
15/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2019. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2019. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és
egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2019, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosí46. oldal

tása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 13.800.000 forintot, azaz tizenhárommilliónyolcszázezer forintot
2.2 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az
1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának
támogatására összesen 700.000 forintot, azaz hétszázezer forintot
oszthat szét a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be elektronikus pályázatukat, amelyeket a bíróság 2018. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak
megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
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i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati
kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. A 2.2 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető
működési és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani
az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
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A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY19 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2019. március 3., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
hornok.imre@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
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Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2018. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2018. március 20-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2018. március 28-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
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vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a
teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását
követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb
ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2019. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2020. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
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- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok megállapításáról szóló 6. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket az előterjesztés mellékleteként benyújtott 'Pályázati útmutató 2019 v1.0' és az 'Általános Szerződési Feltételek 2019 v1.0' dokumentumok szövegezése szerinti tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
KAB-KEF-18-A számú nyertes pályázatról tájékoztatás
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 röviden ismertesse a tájékoztatást.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a
135/2015.(III. 26.) Gye. Kt. határozatával kezdeményezte helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozását. A KEF működtetését az önálló intézményként működő Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.
Az intézmény immár negyedik alkalommal nyújtott be pályázatot a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására.
A pályázat benyújtásakor a projekt teljes költségvetése 1.500.000 Ft volt, melyből az
igényelt támogatás 1.350.000 Ft, az önerő összege pedig 150.000 Ft.
Az irányító hatóság 2018. december 21-én levélben értesítette az intézményt, hogy a
pályázatot támogatásban részesítette. Ugyanakkor az igényelt összeghez képest kevesebbet, 900.000 Ft-ot nyújtanak, mivel nem engedélyezték az eszközbeszerzést.
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Így át kellett dolgozni a költségvetést, ennek alapján a projekt összköltsége 1.000.000
Ft, melyből 900.000 Ft-ot ad a támogató, és 100.000 Ft önerőre van szükség.
A megvalósítandó tevékenységek felsorolását az előterjesztés tartalmazza.
A projekt megvalósításának határideje 2019. június 30.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatóban foglaltak
tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
17/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ tájékoztatását a KAB-KEF-18-A kódszámú nyertes pályázatról.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnöknek, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt
tartalmazó határozatot részükre küldje meg.
Önkormányzatunk az iskolai körzeteket a 2018. október 31. napján tartott ülésén véleményezte, a szükséges módosításokat elvégezte. A 2018. októberi felülvizsgálat óta
utcanév változások nem történtek. Az iskolai körzeteket a határozati javaslat tartalmazza.
Betkó József bizottsági elnök a maga részéről még mindig nem értett egyet az általános iskolai körzetek ilyen szintű felosztásával, ugyanis a Gyoma és a Körösladány
határában lévő tanyák még mindig a Rózsahelyi Kálmán Általános Iskolához vannak
sorolva, míg a szarvasi határban lévő tanyák a Kis Bálint Általános Iskolához. A körzethatárok megállapítása jelen helyzetben így nem helyes.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, a hátrányos helyzetű gyerekek aránya miatt kell a körzeteket így meghatározni. Ezeknek a gyerekeknek egyenlő
arányban kell az általános iskolákban megjelenniük.
Tudni kell azt, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt soha egyetlen iskolából sem
utasítanak el beiratkozó gyerekeket, a gyerekek szüleinek meg van a lehetősége a
szabad iskolaválasztásra. Nem az alapján járnak a gyerekek iskolába, ahogy itt a körzeteket meghatározzák, de azért még is csak kell, legyen egy irányvonal.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint az irányvonal rossz. Jó lenne már
egyszer kimutatást látni arról, hogy az egyes kerületekben mennyi a hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Toldi Balázs polgármester javasolta, hogy a véleményezést fogadják el és a döntési
javaslat szerint terjesszék vissza a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal részére:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
028297
Iskola
Felvételi körzet:
Közterület neve
Áchim András
Ady Endre
Álmos
Álmosdomb
Arany János
Árpád
Attila
Avram
Bacsalaposi

jellege
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
út

5500 Gyomaendrőd Fő út 181.

tartomány
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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-tól

-ig

Bacsó Béla
Bajcsy-Zsilinszky
Balassi Bálint
Bánomkerti
Bányász
Bárka
Batthyány Lajos
Béke
Bem
Bercsényi Miklós
Berzsenyi Dániel
Besenyszegi
Bessenyei György
Biró
Bocskai István
Botond
Budai Nagy Antal
Csokonai Vitéz M.
Damjanich János
Dankó Pista
Dávidházi Sámuel
Diófa
Dob
Dobó István
Dr. Pikó Béla
Dr. Szilágyi Ferenc
Eötvös József
Erkel Ferenc
Erzsébet
Esze Tamás
Fáy András
Fazekaszugi 5-ös
Fegyvernek
Fő
Fő
Gárdonyi Géza
Géza Fejedelem
Gyóni Géza
Halász
Határ Győző
Hámán Kató

utca
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
utca
liget
utca
utca
gátőrház
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tér
utca

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

55. oldal

160
135

Hantoskerti
Hársfa
Határ
Hatház
Hősök
Hunyadi János
Ifjúsági
Irimiás
Iskola
Jókai Mór
Juhász Gyula
Katona József
Kató József
Kazinczy Ferenc
Kállai Ferenc
Kálvin János
Kántorkert
Kárász
Kávai
Kecsegészug
Keleti
Kinizsi Pál
Kis
Kisfaludy
Kisréti
Kiss Bálint
Kner
Kner
Kondorosi
Kossuth
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Könyves Kálmán
Kör
Körgát
Kőrös
Kőrös
Kőrösi Csoma Sándor
Lehel
Lévai
Liszt Ferenc

út
utca
út
utca
útja
utca
lakótelep
tanya
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
tanya
tanya
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
út
tér
út
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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Losonczi István
Luther
Madách Imre
Martos Flóra
Márton Gábor
Mátyás Király
Mezőtúri
Mikszáth Kálmán
Mirhóháti
Móricz Zsigmond
Munkácsy Mihály
Nagy Sándor
Nap
Németzugi
Olajosok
Ótemplom
Páskumi
Pásztor János
Pásztor János
Petőfi Sándor
Polyákhalmi
Pósa Lajos
Radnóti Miklós
Rákóczi Ferenc
Rév
Rózsa Ferenc
Semmelweis Ignác
Sípos István
Sócózugi 1/5-ös
Somogyi Béla
Szabadság
Szabó Dezső
Szarvasi
Széchenyi István
Székely Bertalan
Szondy György
Szőlőskert
Tanya III.
Tanya IV
Tanya V.
Tanya VI.

utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
útja
utca
út
tér
utca
utca
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
sétány
gátőrház
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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Templomzug
teljes
Tokai Ferenc
utca
teljes
Toldi Miklós
utca
teljes
Tompa Mihály
utca
teljes
Ugari
út
teljes
Vadász
utca
teljes
Vásártéri
lakótelep
teljes
Vidovszky Béla
utca
teljes
Vízmű
sor
teljes
Vörösmarty Mihály
utca
teljes
Wesselényi
utca
teljes
Wodiáner Albert
tér
teljes
Zrínyi Ilona
üdülő
teljes
Zrínyi Miklós
utca
teljes
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Népliget
028298
5502 Gyomaendrőd
és Kollégium
utca 2.
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya
települések közigazgatási területe.
Közterület neve
jellege
tartomány
-tól
-ig
Akác
utca
teljes
Alkotmány
utca
teljes
Apponyi
utca
teljes
Babits Mihály
utca
teljes
Baross Gábor
utca
teljes
Bartók Béla
utca
teljes
Bethlen Gábor
utca
teljes
Blaha Lujza
utca
teljes
Borostyán
utca
teljes
Csejti
utca
teljes
Csillagos
utca
teljes
Csurgó
utca
teljes
Damjanich
utca
teljes
Dávid
tanya
teljes
Deák Ferenc
utca
teljes
Delta
út
teljes
Décsi
utca
teljes
Doboskert
utca
teljes
Dózsa György
utca
teljes
dr. Csókási Béla
tér
teljes
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Egressy Béni
Endrődi
Farkasfoki
Fazekasi
Fő
Fő
Gábor Áron
Gutenberg
Hídfő
Honvéd
Hősök
Ipartelep
József Attila
Kacsóh Pongrác
Kálmán Farkas
Kenderáztató
Keresztúri
Kisfok
Kislapos
Kodály Zoltán
Korányi Frigyes
Kovács Imre
Kós Károly
Köztársaság
Külterület
Kürt
Lábas
Leányvár
Liliom
Magtárlaposi
Mester
Mikes Kelemen
Mirhói
Mohácsi
Móra Ferenc
Nagylaposi vasútállomás
Nagylaposi MÁV lakás
Napkeleti
Népliget
Nyárszegi
Október 6.

utca
utca
kertsor
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
lakótelep

teljes
teljes
teljes
teljes
páros oldal
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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2
1

156/1
133

Orgona
utca
teljes
Polányi Máté
utca
teljes
Rácz Lajos
utca
teljes
Rózsahegyi Kálmán
utca
teljes
Selyem
út
teljes
Simai
utca
teljes
Sugár
út
teljes
Szabadság
utca
teljes
Szabó Ervin
utca
teljes
Szélmalom
utca
teljes
Szent Antal
utca
teljes
Szent István
utca
teljes
Tamási Áron
utca
teljes
Tanya II.
teljes
Tanya VII.
teljes
Táncsics Mihály
utca
teljes
Telekparti
út
teljes
Temető
utca
teljes
Toronyi
utca
teljes
Tóth Árpád
utca
teljes
Tölgy
utca
teljes
Tulipán
utca
teljes
Újkert
sor
teljes
Varjasi
utca
teljes
Vasúti
őrházak
teljes
Vasútsor
utca
teljes
Vasvári Pál
utca
teljes
Vaszkó Mihály
utca
teljes
Zöldfa
utca
teljes
Zrínyi Ilona
utca
teljes
Zsák
utca
teljes
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmények:
Békés Megyei Pedagógiai Szak202775 szolgálat Gyomaendrődi Tagin- 5500
tézménye
Békés Megyei Pedagógiai Szak202775 szolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye
Határidő: azonnal

5510
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Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11.

Dévaványa

Bem József utca 4.

5. Napirendi pont
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 633/2014. (XII. 18.)
Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, valamint a 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
Az együttműködési megállapodások minden év január 31-ig felülvizsgálatra kerülnek.
A megállapodások rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről,
a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
A megállapodások felülvizsgálata során pontosítás szükséges az államháztartási törvény változásai miatt, valamint a belső ellenőrzési jelentés megállapításai alapján a
megállapodás Együttműködési kötelezettség 6. pontja módosul.
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati hivatal megbízott
belső ellenőre végzi.
Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettség alapján 2019. január 1-től az ASP rendszerre tér át, melynek keretében köteles alkalmazni többek között az ASP iratkezelési
szakrendszerét, illetve az ASP gazdálkodási szakrendszerét, mely változás a nemzetiségi önkormányzatokat is érinti. A megállapodás Nyilvántartási szabályok: 26. és 27.
pontja ennek megfelelően módosulnak.
A két nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a döntési javaslatok tartalmazzák.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
19/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi
és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj tv.) 80. §-a
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Gyomaendrőd, Fő út 80. (képviseli: Szécsi Zsolt elnök) együttműködésük szabályait az
alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Nj. tv. alapján közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A települési önkormányzat ennek érdekében együttműködik a
közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi
önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben megállapított feladat
és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
a Nj. törvény előírásai alapján – tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára. A Nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat számára biztosítja a 6683/2 hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant. A
nemzetiségi önkormányzat a számára biztosított épületben kialakított iroda helyiségben és tanácskozásra alkalmas helyiségben látja el önkormányzati feladatait. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettséget vállal a használatába adott ingatlan állagának
megőrzésére és rendeltetésszerű használatára. A nemzetiségi önkormányzat részére
átadott ingatlan használata ingyenes, az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségeket a Nemzetiségi önkormányzat viseli.
2. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket,
amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának
szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, elő62. oldal

terjesztések postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek
koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott
döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a
pénzügyi ügyintéző látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati
hivatal gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell
készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és
kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést
kell készíteni. Ezen elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra
vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magában.
4. A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat
elnöke hagyja jóvá. A helyi önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét követő 30 napon belül.
5. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
· a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
· a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
· a költségvetési egyenleg összegét,
· a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
· a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
· a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
· a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
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illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
· a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
· a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az
általános
és
céltartalék
felett
a
képviselő-testület
rendelkezik.
6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2.
pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a
tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
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határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év
közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a háromnegyed éves helyzetéről, írásban beszámol a
képviselő-testületet. A beszámoló tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a
számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes
szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által
elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot
alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a
Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével, beszámolással és zárszámadással
kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges
adatot rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal feladatait
időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző
részére a feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi, az önkormányzati hivatal
nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ide értve különösen az előirányzat
átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzati hivatal, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy
a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően
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legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal „A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan
nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget
beszámolási kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának,
illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások
folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a
függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső
ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A
nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati hivatal megbízott
belső ellenőre végzi. A belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározottak
szerint
kerül
sor.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival
kapcsolatos rendelkezések
1. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2. A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik
3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása,
lehetőség szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a önkormányzati hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A
szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke
biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közre66. oldal

működik. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál
fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és
időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselőtestület, akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható
meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.
Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet kivéve, ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre
vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy
legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell
rendelkeznie.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre,
teljesítés igazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek
nevét és aláírás mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese aláírásával igazolja.
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15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok
alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
minden pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles
lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti
helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami
támogatások folyósítása és a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések
teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése
céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel
egy hónapon, azaz 30 napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és
csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra
kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel,
a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására
megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi önkormányzati hivatal feladata, ebből következően az önkormányzati Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan is.
23. Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
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25. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A nemzetiségi önkormányzat iratkezelése at önkormányzati hivatal iratkezelési
szabályzatban meghatározottak szerint az önkormányzat ASP iratkezelő szakalkalmazásában történik.
27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy eredeti példányt iktatni kell az ASP iratkezelő szakrendszerében
a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvben, mely az irattárba
kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles nyilvántartást vezetni.
28. A kötelezettségek nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszerében történik.
A kötelezettségvállalási bizonylat az ASP iratkezelő szakrendszerén keresztül átemelésre kerül az ASP gazdálkodási szakrendszerbe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy
az fent felsorolt feladatokat nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala keretein belül lássa
el.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve
a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között
634/2014. (XII.18.) Gye. Kt határozatával, illetve Gyomaendrőd Város roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2014.(XII.4.)RNÖ határozatával korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
/2019. ( .) Gye. Kt határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata /2019.() RNÖ határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2019. január
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere
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Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1.

számú melléklet
Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Szécsi Ferenc Sándorné

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést
igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést
igazoló
Ellenjegyző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör gyakorlójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló 2. döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
20/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi
és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj, tv.) 80.§a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormány70. oldal

zat) Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Hack Mária elnök) együttműködésük
szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat a Nj. törvény
alapján közösen biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.
A képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben megállapított feladat és hatáskör ellátásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj. törvény előírásai
alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára. A nemzetiségi önkormányzattal
való kapcsolattartásra kijelölt személy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: önkormányzati hivatal) Pénzügyi osztályának a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi
ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat számára székhelyén arra kijelölt helyiséget a testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához ingyenes használattal biztosít, az önkormányzat feladatellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a részére használatba adott helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az önkormányzat az irodahelyiségek berendezése, valamint az önkormányzati működéshez
szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati hivatalban használatos minőségben
biztosítja.
A nemzetiségi önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a testületi működés feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város
Önkormányzata viseli.
2. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) a tárgyi feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket,
amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartásának
szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a testületi ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek
koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott
döntések nyilvántartását, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a
Pénzügyi osztály pénzügyi ügyintézője látja el.
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3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati
hivatal gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell
készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és
kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést
kell készíteni. Ezen elemi költségvetési könyvvezetési kötelezettség a gazdálkodásra
vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja magában.
4. A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat
elnöke hagyja jóvá. A helyi önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét követő 30 napon belül.
5. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
· a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
· a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
· a költségvetési egyenleg összegét,
· a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
· a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
· a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt,
· a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
· a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
· a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények,
valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az
általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell
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Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2.
pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a
tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési határozatát. Ha év
közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a háromnegyed éves helyzetéről, írásban beszámol a
73. oldal

képviselő-testületet. A beszámoló tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a
számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes
szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző által
elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot
alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a
nemzetiségi önkormányzat a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a költségvetésével, beszámolással és zárszámadással
kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges
adatot rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal feladatait
időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző
részére a feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi, az önkormányzati hivatal
nyilvántartásában rendelkezésre nem álló adatot, ide értve különösen az előirányzat
átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzati hivatal, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles szerv annak érdekében, hogy
a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően
legalább 7 nappal korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal. „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan
nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget
beszámolási kötelezettségének, úgy a költségvetés és zárszámadás elfogadásának,
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illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások
folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás
folyósítására a mulasztás megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a
függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső
ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A
nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati hivatal megbízott
belső ellenőre végzi. A belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározottak
szerint
kerül
sor.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival
kapcsolatos rendelkezések
1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2. A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik
3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása,
lehetőség szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a önkormányzati hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő vagyont, illetve vagyonváltozást. A
szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke
biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjének a feladata, amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott oknál
fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és
időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselőtestület, akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő vagy volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható
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meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt képviselő-testület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást eredményező döntés ellen szavazott.
Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása esetén az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet kivéve, ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre
vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy
legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell
rendelkeznie.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre,
teljesítés igazolásra, érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek
nevét és aláírás mintájukat e megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi
önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok
alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
minden pénzforgalmát a nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles
lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti
helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
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18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet,
melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami
támogatások folyósítása és a nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések
teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése
céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel
egy hónapon, azaz 30 napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és
csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra
kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel,
a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására
megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi önkormányzati hivatal feladata, ebből következően az
önkormányzati Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell alkalmazni a Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozóan is.
23. Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A nemzetiségi önkormányzat iratkezelése az önkormányzati hivatal iratkezelési
szabályzatában meghatározottak szerint az önkormányzat ASP iratkezelő szakalkalmazásában történik.
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27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy eredeti példányt iktatni kell az ASP iratkezelő szakrendszerében a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített iktatókönyvben, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles
nyilvántartást vezetni.
27. A kötelezettségek nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszerében történik.
A kötelezettségvállalási bizonylat az ASP iratkezelő szakrendszerén keresztül átemelésre kerül az ASP gazdálkodási szakrendszerbe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy
az fent felsorolt feladatokat nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala keretein belül lássa
el.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve
a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között
633/2014. (XII.18.) Gye. Kt határozatával, illetve Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 38/2014.(XII.8.)NNÖ határozatával korábban létrejött megállapodás hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
/2019. ( .) Gye. Kt határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata /2019.() NNÖ határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2019. január
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet
Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról

Név

Beosztás

Hatáskör
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Hatáskör gyakorlójának
aláírása

Hack Mária

elnök

Braun Márton

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést
igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést
igazoló
Ellenjegyző
Érvényesítő
Ellenőr

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A köztemetőkhöz és a temetkezési tevékenységhez kapcsolódó szabályozások
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervében szerepelt a „Temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás és
üzemeltetés vizsgálata a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél, a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft-nél és az Önkormányzat között létrejött szerződés tárgyában” című
szabályszerűségi pénzügyi-rendszerellenőrzés is. Az ellenőrzés a 2016. 01.01-től
2017.12.31-ig terjedő időszakot ölelte fel.
Az ellenőrzést végző Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr az összefoglaló jelentésében több hiányosságot tárt fel a kegyeleti közszolgáltatási és temetkezési szolgáltatás
területén. A feltárt hiányosságokat, megállapításokat az előterjesztés részletesen tartalmazza.
A belső ellenőr megállapításainak alapján a Zöldpark Kft. javaslatot tett a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet mellékletében feltüntetett díjtételek módosítására. A módosítás nem érinti a hatályos
díjtételeket, az kizárólag az ügyintézési díj mellőzését és egy új díjtétel a „Temetési
hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés)” bevezetését tartalmazza. Javasolt, hogy az önkormányzat, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft kizárólagos tulajdonosa fogadja el a temetkezési szolgáltatójának díjtételeit azzal, hogy azok
megnevezése igazodjon a jogszabályban meghatározottakhoz.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a köztemetőket és a temetkezési tevékenységet szabályozó rendelet módosítását, valamint a hozzájárulást
ahhoz, hogy a szolgáltatás bizonylataiban következetesen alkalmazzák a temetőkről
és a temetkezésről szóló törvény szerinti megnevezéseket.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy elsőként a rendelet módosításáról szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2019. március 1.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. február hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2019. február 1.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet a 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez]
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Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A
1
Díjtétel megnevezése
2
Temető fenntartási hozzájárulás
3
Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
4
Ravatalozó bérlet
5
Hűtőszekrény használata (naponta)
6
Sírásás (egyszemélyes normál)
7
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
8
Sírásás (gyermek sírhely)
9
Sírásás (urna sírhely)
10 Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés)
11 Exhumálás során normál sír nyitása
12 Exhumálás során mélyített sír nyitása
13 Exhumálás
14
Sírhely megváltási díjak
15 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
16 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
17 Egyszemélyes mélyített 25 évre
18 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
19 Gyermeksírhely 25 évre
20 Urnasírhely 25 évre
21 Urnafülke 15 évre
22 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
23 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
24 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

B
Forint
2.500
20.000
2.500
14.000
20.000
6.000
6.000
4.000
17.000
20.000
12.000
14.500
29.000
19.000
38.000
10.000
10.000
16.500
72.000
104.000
144.000

Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. temetkezési
szolgáltatási díjtételeinek 2019. február 1-étől történő alkalmazásá-
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hoz azzal, hogy a díjtételek meghatározásában és a szolgáltatás bizonylataiban a társaság következetesen alkalmazza a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megnevezéseket.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Állati hulladék befogadó és gyepmesteri telep üzemeltetése
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, állati hulladék befogadó és gyepmesteri
telepet vagy települési önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó működtethet. Ezeket a közfeladatokat jelenleg a végelszámolás alatt álló Gyomaközszolg Kft.
látja el. A képviselő-testület a 2018. decemberi ülésen tárgyalta és elfogadta, hogy a
fenti feladatok jövőbeni ellátása érdekében a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. a
társaság tevékenységi köreit kibővíti ezekkel a feladatokkal.
Mivel az állati hulladékbefogadó telep és a gyepmesteri telep üzemeltetése is közfeladatnak minősül, ezért amennyiben a Képviselő-testület azt a Zöldpark Kft. üzemeltetésébe adja, úgy a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésbe beépíthető, tehát az
üzemeltetési feladatok finanszírozása pénzeszköz átadással valósulhat meg.
Az üzemeltetéshez évente közel 10 millió Ft önkormányzati támogatás szükséges.
Jóváhagyás esetén a szerződésmódosítás a februári ülésre beterjesztésre kerülhet, így
a közszolgáltatási szerződés 2019. március 1. hatállyal módosítható.
A Városfenntartó valamint a Pénzügyi Bizottság is javasolja a képviselő-testületnek,
hogy döntsön a telep üzemeltetéséről a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester a bizottsági javaslatokra figyelemmel szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
22/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
1)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja
a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, mint a 2012/21/EU bizottsági határozat
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alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét,
hogy 2019. március 1-étől, a 2017. január 27-én I.29/2017. ügyirat
azonosítójú közszolgáltatási szerződés keretében, annak időtartama
alatt lássa el:
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48.
§-a
szerinti
kóbor
állatok
befogása,
továbbá;
b) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 19. §-a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése kötelező
önkormányzati feladatokat és az ezt biztosító;
c) Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz alatt működő állati hulladék
befogadó telep és gyepmesteri telep üzemeltetését.
2)
Az állati hulladék befogadó telep üzemeltetéshez szükséges
6.648.386 Ft, és a gyepmesteri telep üzemeltetéshez szükséges
3.078.731 Ft ellentételezési összeget a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
3)
Felkéri a polgármestert, hogy kérje meg a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalását, majd annak megérkezését
követően terjessze be az 1) pontban foglalt szolgáltatási szerződés
módosítását.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
GYÜSZTE megállapodás felülvizsgálata
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 képviselő-testület 2017. januári
ülésén hozott határozatával hagyta jóvá az Együttműködési megállapodást a GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel. Az Együttműködési
megállapodás aláírása 2017. január 27.-én megtörtént, melynek hatálya 2019. december 31.-éig kötelezik a feleket az abban foglaltak betartására.
Az együttműködési megállapodás III. Záró rendelkezések 2. pontja alapján a megállapodás feltételeit minden évben felülvizsgálják.
Felek 2019. január 14-én egyeztettek a megállapodásban foglaltakról, pontról pontra
egyeztették a felmerülő feladatokat. Mivel a jelenlegi megállapodás mindkét fél részére előnyös együttműködési és feladatellátási tevékenységeket tartalmaz, ezért felek a szerződés változatlan formában hagyása mellett állapodtak meg, mely Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével történhet. Az
aláírt megállapodás az előterjesztés mellékleteként olvasható.
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A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a megállapodást változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartani.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint, mint az előző megállapodások is, az
abban foglaltak előnyösek az egyesületnek, de annyira nem jók a városnak, ezért a
maga részéről nem tudta támogatni.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, a megállapodás már csak ebben az évben ró
kötelezettséget a városra. Év végén a megállapodást újra lehet tárgyalni és új alapokra helyezni.
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületével 2017. január 27-én aláírt Együttműködési megállapodást változatlan formában
és tartalommal hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme fennálló önkormányzati kölcsöntartozásának átminősítésére
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2018. januári
ülésén a Fürdő részére még 2007. évben nyújtott önkormányzati kölcsönből
6.250.000 Ft-ot a 2017-es gazdálkodási évet érintően átminősített vissza nem térítendő működési támogatássá.
Ugyanakkor döntött arról, hogy a 12.500.000 Ft összegű kölcsönből az átminősítést
követően fennmaradó 6.250.000 Ft összegű tartozást a 2019. januári ülésén - a Fürdő
2018. évi gazdálkodásának ismeretében - felül kell vizsgálni.
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A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója a határozatnak megfelelően kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben jelezte, hogy a kölcsön visszafizetését a Kft.
gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, így kéri a fennmaradó 6.250.000 Ft összegű
kölcsön átminősítését végleges pénzeszköz átadássá.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ügyvezető kérését és javasolja a képviselőtestületnek a fennmaradó összegű kölcsön átminősítését.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
24/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. részére működési kiadásainak finanszírozásához
2007. évben nyújtott 12.500.000 Ft összegű önkormányzati kölcsönből fennmaradó 6.250.000 Ft összegű tartozást a 2018-as gazdálkodási évet érintően átminősíti vissza nem térítendő működési célú
pénzeszköz átadássá. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya végezze el az átminősítés számviteli rendszerben történő dokumentálását.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
A Liget Fürdő műszaki állapotát javító felújítási igények
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnöknek, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén megismerte a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. vezetése által
összeállított, a Liget Fürdő műszaki állapotát bemutató dokumentumot. A feltárt hiányosságok megszüntetése az összeállított anyag alapján nagyságrendileg 42 millió
forintot igényel.
A Képviselő-testület múlt év novemberi ülésén javasolt egy helyszínbejárást a testületi
és bizottsági tagok részvételével, melynek célja a Liget Fürdő műszaki állapotának
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megismerése volt és a szükséges felújítások ütemezésének kidolgozása. A fürdő bejárására 2019. január 14-én került sor.
A bejárás során elhangzott véleményeket is figyelembe véve Magony Ferenc műszaki
mérnök és Gera Krisztián ügyvezető az előterjesztésben szereplő felújítási javaslattal
fordult a képviselő-testülethez. A felsorolt felújítások, beruházások elkészítése elengedhetetlen a fürdő problémamentes működtetéséhez. Ezek összértéke 10 millió Ft.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolta a döntési javaslat elfogadását, hogy ügyvezető úr tájékoztassa a képviselő-testületet arról, hogy mekkora lenne a költsége egy környezetkímélőbb fertőtlenítési technológia bevezetésének, majd üzemeltetésének.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért a felsorolt felújítások 2019. évi megvalósításával, úgy javasolt ezen tételek 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetbe történő
beépítése.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság által tett kiegészítést módosító javaslatnak kell-e tekinteni, ugyanis ez a döntési javaslatban nem
szerepel.
Ha igen, akkor vagy kell egy erre vonatkozó javaslat, vagy, hogy a döntési javaslatot
ezzel a kiegészítéssel fogadják el.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint módosító javaslatként is meg lehet fogalmazni, de a döntési javaslatot ezzel a kiegészítéssel fogja szavazásra bocsájtani,
melyet bizonyára a képviselő-testület ugyan úgy el fogja fogadni, mint az összes többi javaslatot.
Poharelec László mint a Fürdő Felügyelő Bizottságának elnöke köszönte a képviselőtestület pozitív hozzáállását, hogy ezáltal végre elindulhatnak a fürdő korszerűbb működéséhez vezető úton. Természetesen ezzel még nem dőlhetnek hátra, mert ettől
sokkal komolyabb összegekről van szó. Egyet azonban látni kell, hogy a lassan évtizedek óta fennálló gondolatot, hogy minél kevesebbe kerüljön a fürdő, azt el kell felejteni, mert minél kevesebbe fog kerülni egy adott évben, annak majd a többszöröse
fog jelentkezni az elkövetkezendő években. A fürdőre úgy kell tekintetni, mint ami
Gyomaendrőd városának mindig is nem kevés pénzébe fog kerülni, aminek esetleg a
hozadéka jelenthet pluszt a városnak.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hangsúlyozta, itt már nem a fürdő korszerű
működéséről, hanem egyáltalán a napi működéséről van szó, és ez forog veszélyben,
ha most nem szavazza meg a testület ezeket a felújításokat.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint majd el kell gondolkodnia a testületnek azon is, hogy kell-e prémiumot adni a fürdő vezetőjének azért, hogy
ha minél kevesebb pénzből tudja üzemeltetni a fürdőt. Egyetértett azzal, hogy itt már
nem a korszerű, hanem a biztonságos működtetésről van szó. Fontos, hogy ezeket a
felújításokat megszavazza a képviselő-testület.
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Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság által
javasolt kiegészítéssel, - amely szerint a Fürdő ügyvezetője tájékoztassa a Képviselőtestületet arról, hogy mekkora lenne a költsége egy környezetkímélőbb fertőtlenítési
technológia bevezetésének, majd üzemeltetésének, - javasolta a képviselőtestületnek a döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. műszaki állapotának javítása érdekében az alábbi - önkormányzat által végrehajtott - felújítások és beruházások megvalósítását rendeli el 2019. évben.
Megnevezés
bruttó költség
Vízmű telep csőszivattyúinak és vízelőkészítő rendszerének felújí2 600 000 Ft
tása, rossz szivattyúk cseréje
Vízmű telep és kültéri medencék kapcsolószekrényeinek felújítása
1 800 000 Ft
Vegyszer és klóradagoló rendszer felújítása (beltéri medencék +
4 600 000 Ft
kültéri medencék)
Medencék hőfok szabályozásának megoldása, automatizálása
500 000 Ft
Termálkút üzembe helyezésének előkészítése
500 000 Ft
Összesen:
10 000 000 Ft
A felsorolt fürdő felújítási és beruházási javaslatok kerüljenek beépítésre az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gera Krisztiánt a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.. ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet arról, hogy mekkora lenne a költsége egy környezetkímélőbb fertőtlenítési technológia bevezetésének, majd üzemeltetésének.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Versenyeztetési szabályzat felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2018. évben új rendeletet alkotott az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.
A rendelet meghatározza a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, az értékesítés szabályait. A vagyonnal való felelős gazdálkodás egyik lényeges kívánalma az értékesítésre,
hasznosításra vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatala előtti versenyeztetés.
A hatályban lévő versenyeztetési szabályzat nincs összhangban a rendelettel. A rendelet korábbiaktól lényegesen eltérő szabályozásai miatt új versenyeztetési szabályzat
megalkotására van szükség.
Az új versenyeztetési szabályzat részletesen tartalmazza a nyílt illetve zártkörű versenyeztetési eljárás szabályait, feltételeit, az eljárások menetét, a pályázatok tartalmi
elemeit, pályázatok értékelését, döntéshozók körét, a pályázati hirdetmény tartalmát,
annak közzétételének módját.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a versenyeztetési szabályzat
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
26/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018.(II .27) önkormányzati rendeletben, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvényben foglaltakra, az önkormányzati vagyon elidegenítésére,
illetve hasznosítására irányuló versenyeztetés lebonyolításának, előkészítésének, lefolytatásának rendjéről, és a versenyeztetési eljárás dokumentálási rendjéről az alábbi
szabályzatot alkotja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018.(II.27.) önkormányzati rendeletben, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvényben foglaltakra, az önkormányzati vagyon elidegenítésére,
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illetve hasznosítására irányuló versenyeztetés lebonyolításának, előkészítésének, lefolytatásának rendjéről, és a versenyeztetési eljárás dokumentálási rendjéről az alábbi
szabályzatot alkotja.
A Szabályzat célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés eljárási szabályait, és ezzel biztosítsa az önkormányzati vagyon ellenőrizhető és szabályozott keretek közötti leghatékonyabb elidegenítését és egyéb hasznosítását, valamint a pályázók számára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed:
1.1 Az önkormányzati vagyon versenyeztetés útján történő elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását is.
1.2 Az önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása, továbbá vagyonkezelésbe
adása e szabályzatban meghatározott kivételekkel versenyeztetési eljárás alkalmával
történik.
2. Nem terjed ki a hatálya
2.1 a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzésre,
2.2 üzletrész-, részvény- és ingatlancserékre,
2.3 olyan esetekre, amikor a tulajdonosi jogok gyakorlója önkormányzati vagyonkezelő szervet bíz meg a vagyon kezelésével, hasznosításában való közreműködésével,
2.4 ha az önkormányzat, illetve a jogelődje a külső természetes vagy jogi személy(ek)
részére opciót biztosított,
2.5 a likvid pénzeszközök lekötésére, befektetésére,
2.6 ingó vagyon selejtezésére, ha az más jogszabályokban foglalt eljárás alapján történik.
Az önkormányzati vagyon értékesítésével, más módon történő hasznosításával, illetve
kezelésbe adásával történő megbízásnak minősül minden olyan szerződés, amelyek
folytán külső természetes vagy jogi személyek közvetlenül az önkormányzattal kerülnek jogviszonyba, és amely szerződések az önkormányzati vagyon értékesítésében,
hasznosításában vagy vagyonkezelésbe adásában való közreműködésre irányulnak.
II.
ALAPELVEK
Az esélyegyenlőség elve
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3. A kiíró (ajánlatkérő) pályázati felhívásban (ajánlatkérésben) valamennyi ajánlattevő
pályázó számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges
információhoz jutás és a pályázat során alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A
kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati
ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.
A nyilvánosság elve
4.1. A pályázati eljárás során a kiíró köteles a pályázati eljárásban résztvevők számára
teljes nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság e szabályzat szerinti követelményét a
kiíró akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés zártkörű (meghívásos) pályázat,
vagy ajánlatkérés útján történik.
4.2 A nyilvánosság elve alapján minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzájutni. Ennek keretében a pályázó
számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot,
és amely szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.
A verseny tisztaságának elve
5.1 A kiíró a pályázati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat
kiírás esetén azt követően, hogy a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték,
a meghirdetett pályázati feltételeket köteles tiszteletben tartani, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet köteles betartani, továbbá biztosítania kell a pályázat kiírásával, értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát.
5.2 A pályázó a pályázati kiírás átvételétől köteles a pályázati eljárás ezen rendeletben
szabályozott előírásait betartani.
6. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv azokban a vitás esetekben dönthet az e szabályzat rendelkezési szerinti másik versenyeztetési forma alkalmazásáról, ha ezzel a
kialakult vitás helyzet valamennyi résztvevő számára megnyugtató módon megoldható.
III.
VERSENYEZTETÉS SZABÁLYAI
A versenyeztetési eljárás általános szabályai
7.1 Az önkormányzati vagyon elidegenítése a 7.2 pontban meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési
szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési
szempontja alapján történik.
7.2 Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben
a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot,
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b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,
c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri
el a nettó 5 millió Ft-ot,
d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke
nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.
7.3 Az önkormányzati vagyon hasznosítása a 7.4 pontban meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy
összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
7.4 Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben
a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 2 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet,
b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg az 5
évet.
c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság
részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása
7.5 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti
használat átengedésének nem minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági termelőszervezet javára történő átengedése esetében.
7.6 A versenyeztetési eljárás főszabály szerint nyilvános. Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha
a) az eljárás tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint
annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlatot tevők részvételét teszi szükségessé, vagy
b) a vagyon értékesítésére, illetve hasznosítására kiírt nyilvános versenyeztetési eljárás két alkalommal eredménytelen volt.
7.7 A versenyeztetési eljárás módjáról a kiíró dönt. A döntésben rendelkezni kell arról,
hogy a pályázatot, vagy az árverést megelőzi-e előminősítő eljárás, a pályázat egy-,
vagy többfordulós.
A pályázat típusai
8.1 A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet.
8.2 A pályázatot kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni.
A pályázat kiírása, meghirdetése
9.1 A pályázati eljárást a kiíró döntése alapján lehet megindítani.
9.2 A nyilvános pályázati felhívást:
a) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei hirdetőtábláján,
b) az önkormányzat hivatalos lapjában, országos vagy megyei napilapban pedig a
kiíró döntésének megfelelően kell kihirdetni.
c) az Önkormányzat internetes honlapján,
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d)
az Önkormányzat és a Kiíró képviselője rendelkezésére álló egyéb internetes
hirdetési portáljain,
e)
az a) – e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerint más helyen,
illetve módon kell közzétenni.
9.3 A pályázati felhívásról szóló hirdetményeket legalább 15 napra ki kell függeszteni.
9.4 A zártkörű pályázatról az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül írásban értesíti.
A pályázati felhívás
10.1 A pályázati felhívásban meg kell határozni:
a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,
b) a Kiírónak az ingatlanvagyon hasznosítására vagy tulajdonjogának átruházására
vonatkozó döntését,
c)
Kiíró képviselője nevét, székhelyét,
d) a pályázati eljárást kiíró képviselője szakértő vagy más személy kinek a nevében
és megbízásából jár el,
e) a pályázati eljárás fajtáját, módját,
f)
a versenyeztetési eljárás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjog átruházás) és feltételeit,
g) az ingatlan adatait különösen, de nem kizárólag: címét, helyrajzi számát, ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezését, alapterületét, komfortfokozatát, lakás szobáinak számát, az ingatlant terhelő jogokat, igényeket, forgalmi értékét,
h) az ingatlan megtekintésének időpontját, előzetes egyeztetés esetén annak módját,
i)
az ajánlati dokumentáció beszerzésének módját és feltételeit,
j)
a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejét, módját és helyét,
k) az ajánlati biztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és határidejét,
l)
az ajánlatok elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékelési szempontokat, súlyszámokat,
m) az ajánlatok elbírálásra vonatkozó időtartamot,
n) az ajánlati kötöttség időtartamát,
o) az ajánlat tartalmi és formai követelményeit,
p) az ajánlat módosításának feltételeit,
q) a hiánypótlás lehetőségét, valamint azt, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti
az ajánlat módosítását,
r)
az ajánlat érvénytelenségének eseteit,
s) a szerződés megkötésének feltételeit,
t)
az ajánlatok bontásának időpontját, helyét,
u) az eredményhirdetés időpontját és módját,
v)
tájékoztatást arról, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, arról az érintetteket értesíteni,
w) tájékoztatást arról, hogy a Kiíró a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a felhívásban
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a
szerződés megkötését megtagadhatja.
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10.2 A pályázat részletes dokumentációjának a pályázati felhívásban foglaltakon túl
tartalmaznia kell:
a)
jelentkezési lapot,
b) az ajánlattevő által csatolandó igazolásokat,
c) a szükséges nyilatkozatokat,
d) a vételár illetve bérleti díj fizetésének módját, a pénzügyi garanciákra vonatkozó
előírásokat, az ajánlattevő által nyújtandó szerződés teljesítését biztosító más kötelezettség megjelölését.
10.3 A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy
a)
az ajánlatok benyújtására személyesen, kézbesítő/futár útján vagy postai úton
van lehetőség,
b)
az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat nem módosítható,
c) a Kiíró képviselője jogosult az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosít kérni annak előre bocsátásával, hogy az
ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti ajánlatának módosítását,
d) az ajánlattételi kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik,
e) a Kiíró jogosult a pályázati eljárást, annak bármely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és erről nyilvános pályázat esetben hirdetményt kifüggeszteni, zárt pályázat esetében az ajánlattevőket írásban közvetlenül értesíteni,
f)
a pályázati eljárás visszavonása esetén a Kiíró köteles a pályázati dokumentáció
ellenértéket visszafizetni, amennyiben azt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta
meg, és visszaadja,
g)
a Kiíró érvényes pályázatok benyújtása esetében is jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani,
h)
a Kiíró a befizetett ajánlati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén a közléstől számított 15 munkanapon belül
fizeti vissza az ajánlattevők részére,
i)
kiíró a pályázatok eredményének kihirdetését követő 15 napon belül fizeti vissza
az ajánlati biztosítékot azon pályázók részére, akik a pályázaton nem nyertek,
j) nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító egyéb kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az
ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése
neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg,
k)
a kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
A pályázók köre
11.1 A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett székhelylyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve az
Európai Unió területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek szerzési
képessége nem korlátozott.
11.2 A pályázatok elbírálása során csak a pályázati felhívásban meghatározott időben
és módon benyújtott pályázatok vehetők figyelembe.
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11.3 Ha a pályázó, vagy a vele kapcsolatba hozható más személy a pályázat titkosságát megsértette, ki kell zárni az eljárásból.
11.4 A pályázati kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási, illetve a pályázót az eljárási rend alapján terhelő
egyéb kötelezettség súlyos megszegése esetén a Kiíró képviselője a pályázó pályázatát érvénytelenné nyilvánítja.
A pályázati biztosíték
12.1 A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték (bánatpénz) adásához köthető,
melyet a kiíró által a pályázati tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell
a kiíró rendelkezésére bocsátani. A befizetés teljesítése a jóváírás napja.
12.2 A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, eredménytelenné nyilvánítása,
vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén – ennek közlését követő
15 napon belül -, illetőleg ha a szerződéskötés a Kiíró képviselője érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, a pályázatok elbírálását követő 15 napon belül – az alábbi
kivételektől eltekintve – vissza kell adni.
12.3 Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama
alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
12.4 A nyertes pályázó által befizetett biztosíték elidegenítés esetén a foglaló, vagy
vételárelőleg összegébe, hasznosítás esetén az óvadék összegébe számít be.
Az ajánlat, ajánlati kötöttség
13.1 A pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, a pályázati felhívásban meghatározott példányszámban köteles az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben
és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati felhívásban meghatározott
módon benyújtani.
13.2 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívásban felsorolt adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.
13.3 Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű ajánlati biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró képviselője rendelkezésére bocsátotta.
13.4 A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik –
akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
13.5 A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van kivéve, ha a kiíró
ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a
pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
Titkosság
14.1 A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani
ajánlata tartalmát.
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14.2 Ha az ajánlattevő vagy a vele kapcsolatba hozható más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
14.3 A Kiíró képviselője az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli,
tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőnek nem ad.
14.4 A Kiíró képviselője az ajánlatokat kizárólag a pályázat elbírálására használhatja
fel.
A pályázatok átvétele, bontása
15.1 A pályázat a pályázati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pályázat
beadásra nyitva álló határidő elteltéig adható be. A pályázat átvétele során az átvétel
időpontját rá kell vezetni a pályázatot tartalmazó borítékra, egyúttal átvételi
elismervénnyel kell igazolni az átvétel tényét.
15.2 A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 15
napon belül nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által
meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.
15.3 A pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pályázatot
benyújtók nevét, székhelyét (lakóhelyét), azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további
részletek nem hozhatók nyilvánosságra.
15.4 A pályázatok felbontásáról a Kiíró képviselője jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet – amennyiben a bontáson az ajánlattevők jelen vannak – az ajánlattevők közül felkért személyek hitelesítik.
15.5 A bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a pályázók nevét, lakcímét/székhelyét,
b) a bontás helyét és időpontját,
c) a pályázat tárgyát, a beérkezett ajánlatok számát, a határidőben és azon túl beérkezett ajánlatok megnevezését,
d) a pályázatok ismertetése során elhangzott észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket
és az arra adott válaszokat,
e)
egyéb az eljárás szempontjából lényeges tényeket és körülményeket.
A pályázatok értékelése
16.1 Az érvényes pályázati ajánlatokat a kiíró vagy az általa meghatározott személy
illetőleg bizottság bírálja el, a bontást követő 15 napon belül formai és tartalmi szempontból értékeli.
16.2 A pályázat bonyolításában, elbírálásában illetőleg a bizottságban nem vehet
részt az a személy, aki pályázó, vagy annak
a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:1, § (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,
d) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
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16.3 A pályázat értékelésében részt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni,
ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenségi vita esetén a
kiíró dönt.
16.4 Az értékelést végző személy illetve bizottság a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult:
a) megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
b) az ajánlatok elbírálása során írásban felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró képviselője a felmerült kérdésről haladéktalanul írásban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat.
16.5 Az értékelést végző személy illetve bizottság a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és
rangsorolja a pályázati ajánlatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok
alapján az összességében legjobb ajánlatott tette.
16.6 Az értékelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen
a) a pályázat tárgyát,
b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett pályázatok számát,
c) a beérkezett pályázatok összefoglalását,
d) a pályázatok értékelésének főbb szempontjait,
e) a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb pályázat
javaslatának indokait,
f) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a második
helyre javasolt pályázó megjelölését.
A pályázat érvényessége, eredménytelenség
17.1 Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
b)
biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta,
vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
c)
a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához
vagy feltételhez kötötte, továbbá ha a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat nem éri el,
d)
a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával
kapcsolatban, és nem vállalt ajánlati kötöttséget,
e) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
f)
olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.
17.2 Eredménytelen az eljárás, ha
a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot,
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
c) a kiíró eredménytelennek nyilvánítja.
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17.3 Eredményes az eljárás, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő
legalább egy érvényes pályázat érkezett, kivéve a 17. c) pontban foglalt esetet.
Döntés az ajánlatokról és a pályázatról
18.1 A pályázat eredményéről, a nyertes ajánlattevő személyéről, és ennek alapján a
szerződés megkötéséről a Kiíró a bontástól számított 30 napon belül jogosult és köteles dönteni.
18.2 A határidőt a Kiíró képviselője egyoldalú nyilatkozattal, egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket hirdetményi úton tájékoztatni köteles.
18.3 Az ajánlatok közül az összességében legjobb feltételeket kínáló, megalapozott
ajánlat mellett kell dönteni. A döntésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevőn kívül
azokat az ajánlattevőket is, akikkel a Kiíró képviselője szerződést köthet akkor, ha a
pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a
nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a Kiíró képviselője a szerződéstől eláll.
A pályázat eredményének közlése
19.1 A Kiíró képviselője a pályázat eredményét a döntést követő 5 munkanapon belül
írásban közli a pályázókkal. A pályázók – kivéve a nyertes pályázót – ajánlati kötöttsége a döntés kifüggesztésének napján megszűnik.
19.2 Zártkörű pályázati eljárás esetén a döntést a pályázatban résztvevőkkel közvetlenül ismertetni kell.
Ajánlatkérés
20. Az ajánlatkérésre a zárkörű pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy
a) nincs pályázati felhívás (hirdetmény, kiírás)
b) legalább három ajánlatot kell bekérni,
c) az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevőnek legalább 15 munkanap álljon rendelkezésére ajánlata kidolgozására,
d) az ajánlatkérés tényét, az elbírálásra vonatkozó döntést a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
Az árverés
21.1 A kiíró döntése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok árverés
útján is értékesíthetők.
21.2 Az árverést az árverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény közzétételével
kell kitűzni.
21.3 A hirdetményt a pályázati eljárásnál meghatározottak szerint kell közzétenni.
21.4 Az árverési felhívásban fel kell tüntetni
a) a kiíró megnevezését,
b) az árverés helyét és idejét,
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c) az árverésre kerülő vagyontárgyak megnevezését és kikiáltási árát, valamint a vagyontárgyakra vonatkozó jogokat, terheket,
d) a vételár megfizetésének határidejét és módját,
e) az ajánlati biztosíték összegét, befizetésének módját, határidejét,
f) az árverésen történő licitálás feltételeit,
g) árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,
h) a vagyontárgy megtekintésének idejét.
21.5 Az árverésen való részvétel ajánlati biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek
összege a Kiíró által rögzített érték, de nem lehet kevesebb az ingatlan kikiáltási árának 10 %-ánál.
21.6 Az árverést – ha a Kiíró másként nem dönt – a Kiíró képviselője vezeti.
21.7 Az árverés eredményét az árverés levezetője állapítja meg.
21.8 Az árverés levezetőjének ismertetnie kell
a.) az árverés tárgyának adatait (cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület,
funkció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadályozó terhek, kötelezettségek, az átlagostól eltérő, az ingatlan állagára vonatkozó információk),
b.) a hirdetés hitelességének körülményeit,
c.) a kikiáltási árat,
d.) a lebonyolítás szabályait,
e.) az árverés eredményének megállapítására vonatkozó szabályokat.
21.9 Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb
összegű – az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó – érvényes ajánlatot teszi.
21.10 A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett bánatpénz kérésére a vételárba beszámításra vagy visszafizetésre kerül.
21.11 Ajánlat azonos licitárra (licitlépcsőre) nem tehető. Az azonos licitárra tett második ajánlatot a következő licitlépcsőre tett ajánlatnak kell minősíteni.
21.12 Amennyiben az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó
ajánlatot senki nem tesz, és így a kikiáltási árat többen is tartják, az azonos ajánlatot
tevők a vagyontárgyat közösen, az általuk meghatározott tulajdoni hányad arányában
jogosultak megvásárolni.
21.13 A nyertes ajánlattevő az árverést követő
a.) 15 munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételárat a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait az
árverés Kiíró képviselőjének megadni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi
szerződést kötni,
b.) a vételár megfizetésére nyitva álló határidő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében szabályozott elővásárlási jog fennállása esetén,
az elővásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejártának a nyertes ajánlattevővel történő közlésének napjával kezdődik.
21.14 A nyertes ajánlattevő elveszti szerződéskötési jogosultságát és az általa megfizetett bánatpénzt, ha az a) pontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget.
21.15 Amennyiben a nyertes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette,
Kiíró képviselője a második legjobb ajánlattevőt - 15 munkanapos jogvesztő határidővel - írásban, az árverésen általa megajánlott vételáron szerződéskötésre hívja fel.
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Amennyiben a második ajánlattevő a felhívásban foglaltak alapján élni kíván az adásvételi szerződéskötés lehetőségével, a Kiíró az előző pontokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával az adásvételi szerződést megköti.
21.16 Új árverést kell kiírni abban az esetben, ha
a) a második legkedvezőbb ajánlatot tevő nem köti meg az adásvételi szerződést,
vagy
b) az árverésen többen is regisztráltak, de a kikiáltási árat meghaladó ajánlatot senki
nem tett, így a kikiáltási árat többen is tartják, és az azonos ajánlatot tevők a vagyontárgyat nem kívánják közösen megvásárolni.
Vételár meghatározása, módosítása
22.1 A minimális vételárat Gyomaendrőd Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 10/2018.(II.27.) Önkormányzati rendelet 6. §, 7.§ és 8. § -aiban foglaltak szerint kell megállapítani.
A vételár megfizetése, az adásvételi szerződés feltételei
23.1 A nyertes ajánlattevő köteles a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül adásvételi szerződést kötni.
23.2 A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésének napjáig kell az eladónak megfizetni.
Az ingatlan birtokátruházása
24. Eladó az ingatlant a vételár egyösszegű megfizetése esetén a vételár teljesítését
követő, 15 munkanapon belül adja birtokba. Amennyiben a Magyar Államnak elővásárlási joga van, az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét,
illetve az elővásárlási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - adja birtokba.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
2. Az 1. pontban megjelöltek, amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a
jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása, konkrét javaslataikkal kötelesek azt
kezdeményezni.
3. A szabályzat rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült beszerzések
esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban
érvényben volt szabályzat hatályát veszti.
A gazdálkodási szabályzat 2019. ……….. napjától lép hatályba.
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Gyomaendrőd, 2019. …………….
...................................
Polgármester

......................................
Jegyző
Záradék:

A szabályzatban foglaltak alkalmazását, a sajátosságok figyelembe vétele mellett tudomásul veszem.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Toldi Balázs polgármester
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Pap-Szabó Katalin jegyző
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, Toldi Balázs
társulási elnök
Határ Győző Városi Könyvtár, Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Szent Antal Népház, Dr. Szonda István, intézményvezető
Kállai Ferenc Kulturális Központ, Weigertné Gubucz Edit, intézményvezető
Városi Egészségügyi Intézmény, Dr. Magyar Hajnalka, intézményvezető
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Kovács Péterné, intézményvezető
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ, Pál Jánosné, intézményvezető
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Forgalmi rend változtatási kérelem
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, 2018 decemberében a Csokonai Vitéz Mihály utcai és a Fáy András utcai lakosok levélben keresték meg önkormányzatunkat,
melyben kérik, hogy az utcában forgalomlassító eszközök (fekvőrendőr) kerüljenek
kiépítésre. A kérelmüket azzal indokolják, hogy a területen érvényben lévő lakópihenő övezeti szabályok ellenére is a megnövekedett forgalom nem tartja be a sebesség határokat. A benyújtott kérelmet, és a kérelmet támogatók listáját a csatolt
melléklet tartalmazza.
A Városfenntartó Bizottság nem támogatta a fekvő rendőr kialakítását. Egyrészt mert
az autósok ezt kikerülik, és ez által sarat hordanak fel az úttestre. Erre van is példa itt
a városban. Másrészt a lassítás és a gyorsítás nagyobb zajhatással jár, mint az egyenletes haladás. A fekvőrendőr karbantartást igényel, és főleg télen balesetveszélyes.
Kényelmetlenséget okoznak az autósok, kerékpárosok és a rokkant kocsival közlekedők számára.
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A sebességcsökkentő küszöb ma már közúton nem javasolt. Elsősorban üzemi területeken telephelyeken, benzinkutaknál, parkolókban létesítenek ilyeneket. Legerőteljesebb hatást annál a sebességnél fejti ki, melyet alkalmazásával el szeretnénk érni. A
nagyobb áthaladási sebességet (50-60 km/h) választó autósok kevésbé érzékelik hatását. A környezetre káros hatást fejt ki a zaj és rezgés miatt.
Mindezekre figyelemmel a bizottság nem támogatta a Csokonai Vitéz Mihály utcai és
a Fáy András utcai forgalomlassító borda kialakítását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint attól nagyobb érv, nem
szólhat amellett, hogy elhelyezzék a forgalomlassító bordát, mint hogy ez által nőhet
a közlekedés biztonsága. Ott egy olyan szűk utcáról van szó, ahol ki sem lehetne kerülni a forgalomlassító bordát. Ha a lakosok úgy látják, hogy szükség van fekvőrendőrre, akkor a képviselő-testületnek azt támogatni kell.
Gózan Sándor képviselő emlékezete szerint a képviselő-testület korábban döntött
arról, hogy az elkövetkezőkben nem helyez ki forgalomlassító bordázatot a város területén, mert nem a szabálytalankodó járművezetőt büntetik vele, hanem a jármű
műszaki állapotát teszik ki sérülésnek.
Véleménye szerint ennek a kérésnek nem is kellett volna, hogy megfogalmazódjon,
mivel az érintett útszakasz lakó-pihenő övezetben van, ahol a megengedett sebesség
20 km/h. Természetesen az ott élők érzik azt, hogy ennek ellenére szükséges lenne a
forgalomlassító kihelyezése vagy sem.
A maga részéről a Csokonai u. 18-20 szám előtti szakaszon javasolta a forgalomlassító borda kihelyezését, itt ugyanis nincs olyan akadály, hogy ha lemegy az útszélére,
akkor villanyoszlopnak, vagy kerítésnek ütközne.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, a Fáy András utca lakói részéről is hasonló
kérelem érkezett, viszont ez az utca egy un. zsák utca, ahol keresztül menő forgalom
már nem lehetséges. Ott semmiképpen nem indokolt a forgalomlassító elhelyezése. A
Csokonai Vitéz Mihály utca szintén nem egy átmenő forgalmat bonyolító utca, hiszen
az párhuzamos a fő úttal, oda csak célirányosan járnak be a gépjárművek. Véleménye
szerint igazán egyik utcánál sem állja meg a helyét a lakók kérése.
Poharelec László képviselő egyetértett a fentiekkel. Nem szólva arról, hogy egy forgalomlassító kihelyezésével a mentő haladását is nagyban megnehezítenék.
Időnként a rendőrség által végzett sebesség méréssel, vagy az ott élőknek közös öszszefogással kell kiszűrni a gyorsan hajtókat.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök továbbra is a forgalomlassítás mellett érvelt. Sajnos a gyerekek, a gyalogosok is az úton közlekednek, mert a járdán nem lehet
végig menni, rendkívül keskeny az utca.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, nem a Csokonai Vitéz Mihály utca az
egyetlen, amely egy jól sikerült kátyúzás után fekvőrendőrt kért.
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Beszélt egy-két ott lakóval, akik a kérelmet is aláírták, és úgy nyilatkoztak, hogy nem
fognak megsértődni, ha még sem kerül kihelyezésre.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök javasolta, hogy a két utcáról külön szavazzanak.
Toldi Balázs polgármester a javaslatra figyelemmel elsőként a Fáy András utcai forgalomlassító borda létesítéséről kérte a képviselők döntését, amely szerint nem támogatják annak kialakítását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fáy
András utcai forgalomlassító borda kialakítását nem támogatja.
Határidő: 2019. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Csokonai Vitéz Mihály utca vonatkozásában kérte a képviselők döntését, amely szerint nem támogatják a forgalomlassító
borda kialakítását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
28/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz Mihály utcai forgalomlassító borda kialakítását nem támogatja.
Határidő: 2019. március 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Szolgálati bérlakás korszerűsítésével kapcsolatos kérelem
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 Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Schóber Ottó, a
Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti szolgálati bérlakás bérlője, kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben leírta, hogy már az első fűtési szezon elején a lakás öszszes helyiségének falai rohamosan penészedni kezdtek, a penész gátló szerek nem
vezettek eredményre. A penész terjedése gyakorlatilag megállíthatatlan. Kikérték egy
építész szakember véleményét, aki szellőzőrendszer és páraelszívó berendezés alkalmazását javasolta. 2018. október 4. napján Toldi Balázs polgármester a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet alapján az önkormányzat nevében előzetesen hozzájárult a korszerűsítési munkák elvégzéséhez, szellőzők és páramentesítő készülék beépítéséhez.
A szellőzőket a bérlő beépítette, annak árát kifizette. A munkálatokat igazoló számlákat benyújtotta a hivatalhoz, és kéri az önkormányzatot, hogy ez az összeg a havi lakbérek összegével kerüljön jóváírásra.
Az elvégzett munka költsége bruttó 153.800 Ft.
A döntési javaslat szerint a költség öt hónapra kerülne beszámításra, februártól június
hónapokra.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a kérelmet a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
29/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Schóber
Ottó Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, a szellőzők és a páramentesítő készülék számlával elismert költségének, mindösszesen: 153.800.-Ft-nak a lakbérbe történő
jóváírását engedélyezi.
Dr. Schóber Ottó bérlő havi lakbérfizetési kötelezettsége 2019. február - 2019. június hónapokra 0.-Ft, az öt hónapra beszámított költség:
5 x 30.640.-Ft. A Bérlő 2019. július havi lakbérfizetési kötelezettsége
30.040.-Ft, a beszámított költség: 600.-Ft. 2019. augusztus 1. napjától
a lakbér fizetése a bérleti szerződésben foglaltak szerint történik.
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A bérlő által felszerelt páramentesítő TTK100S készülék valamint a
szellőző berendezések az 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I.
számú lakás részét képezi, mely a lakásban marad a bérleti jogviszony
megszűnését követően.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Együttműködési Megállapodás a „Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesülettel
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a "Nyitott
Szemmel" Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be EFOP-1.3.4-16-2017-00040.
sorszámon az Emberi Erőforrások Minisztériumához, mely támogatásban részesült. Az
egyesület a pályázat keretében a település roma lakossága részére nyújt kulturális, és
oktatási programokat szorosan együttműködve a roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzattal.
A program során 2018-ban Gyomaendrődön 30 roma személy részére tartottak aszszertív kommunikációs tréninget.
A pályázat előírja azt, hogy azon a településen, melyen az egyesület programot valósít meg szükséges egy általános együttműködési megállapodást kötni a település önkormányzatával.
Az együttműködési megállapodás a település önkormányzatára sem anyagi, sem tevékenységgel járó kötelezettséget nem keletkeztet, kizárólag legitimálja az egyetértést a program céljaival.
Az egyesület és az önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodás tervezete a döntési javaslatban olvasható.
Poharelec László képviselő megkérdezte, hogyan zajlott le az asszertív kommunikációs tréning, amit most a képviselő-testületnek legitimizálni kell.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat koordinálta és segítette ennek a tréningnek a végrehajtását, megvalósítását.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, az asszertív
kommunikáció egy olyan egy olyan tanulható készség, vagy viselkedés, amikor valaki
magabiztosan tud megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is, anélkül, hogy
passzív vagy agresszív lenne. A tréning során ezt tanulták a résztvevő hallgatók.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
104. oldal

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
30/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesülettel (székhely: 5600 Békéscsaba,
Lencsési út 45-47. IV/20.) az EFOP-1.3.4-16-2017-00040. azonosító számú program
megvalósításának idejére:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Az EFOP-1.3.4-16-2017-00040. „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat
felhívásának 3.4.1.1. d) pontja szerint a pályázat nyertesének együtt kell működni a
település(ek) települési önkormányzataival.
Ennek érdekében jelen megállapodás létrejött egyrészről a „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület (székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 45-47. IV/20; adószám:
18032114-1-04; nyilvántartási szám: 04-02-0002906; képviseli: Sivó Krisztina elnök
továbbiakban pályázó),
másrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: …………………………, adószám: ……………, nyilvántartási szám: ……………, képviseli: ……………..., továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:
1.
Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával a pályázó
szervezet az együttműködő partner számára tájékoztatást nyújt az általa megvalósítani kívánt projektről, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről, valamint
annak részleteiről az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című
pályázat (továbbiakban: Pályázat) kiírás tekintetében.
2.
Együttműködő partner nyilatkozik, hogy az általa, jelen együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat a pályázóval együttműködésben valósítja meg.
3.
Felek jogai és kötelességei:
a./ Pályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a
jogi és pénzügyi felelősséget.
b./ Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával
együttműködő partner anyagi kötelezettséget nem vállal.
4.
Együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
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5.
Együttműködő partnerek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:
A Pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:









Projektmenedzsment működtetése,
Együttműködő szervezetek tájékoztatása a pályázati programról,
Célcsoport toborzása, kiválasztása, együttműködő partnerek tájékoztatása,
Szórólapok elkészítése és eljuttatása az együttműködő partnerekhez,
A roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése érdekében:
o zene, képzőművészet, tánc hagyománykultúra népszerűsítése rendezvények megszervezése keretében,
o informális tanuláshoz, tapasztalatszerzéshez kapcsolódó események
megszervezése,
o honlap fenntartása,
o roma kulturális események megszervezése,
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése,
Fenntartási időszak biztosítása,

Az Együttműködő partner által vállalt konkrét feladatok:




Az általa fenntartott intézményeken keresztül a lakosság számára információk
nyújtása,
Az általa fenntartott intézmények dolgozói számára (előzetes egyeztetés alapján) lehetőség biztosítása a programokon történő részvételre,
A pályázó által elkészített szórólapok, tájékoztató kiadványok kihelyezése intézményeiben.

Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. január ……..
………………………………
Partner képviselője

…………………………………
Pályázó képviselője
Sivó Krisztina
„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület

Határidő: azonnal
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15.Napirendi pont
Bejelentések
Vaszkó Katalin helyi lakos elöljárójában köszöntötte az új jegyzőt Gyomaendrődön,
kívánta, hogy érezze jól magát városunkban.
Kérdése volt, hogy a temető felé vezető út a vasúti sorompó és a temető között lévő
szakasza, kihez tartozik. Szombaton szinte járhatatlan volt, jégpáncél volt az egész.
Ugyan így a Kis Bálint Általános Iskola fő úti épülete mögött a Wodiáner térnél lévő
járda is. Sajnos töréssel járó baleset is történt ebben az időszakban, egy kislánynak
eltört a keze, hogy elesett a síkos úton. Nagyon sok magánház előtt sem volt eltakarítva a járda, a közterület felügyelőknek erre jobban oda kellene figyelni. A Vásártéri
lakótelepen pedig egyáltalán nem volt a hó eltakarítva.
Kérdése volt továbbá, hogy az állati hulladék kifejezés mit takar? Az állati tetem meghatározás talán „szebb” megfogalmazás lenne.
Elismeréssel szólt Dr. Schóber Ottó munkájáról. Örül, hogy a képviselő-testület engedélyezte számára a bérlakás korszerűsítését. Reméljük, még nagyon sokáig fogja
gyógyítani a gyomaendrődi betegeket.
Dr. Darvas házaspár rendelőjét miért nem vásárolja meg az önkormányzat, amikor az
egy XXI. századnak megfelelő épület. Ott van két rendelő és orvosi lakás is.
Ugyanakkor a Fő úton a volt Szmola féle ingatlan is egy nagyon szép épület, annak
megvásárlásán esetlen nem gondolkozik az önkormányzat?
Toldi Balázs polgármester a kérdésekre, felvetésekre reagálva elmondta, a kérdéses
útszakasz és járdaszakasz az önkormányzat kezelésébe tartozik.
Az állati hulladék megfogalmazást jogszabály írja elő.
Jelenleg valamennyi orvosi körzet rendelkezik önálló rendelővel.
Ingatlan felajánlások folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz, de egyenlőre a ki
nem használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is próbálják eladni, hasznosítani,
hogy ne romoljon tovább az állaguk. Ezért is hirdettek meg legutóbb 2-3 épületet,
melyeket sikerült is értékesíteni. Újabb ingatlanokra nincs szüksége az önkormányzatnak.
Sajnálattal hallotta a hó nem eltakarítással kapcsolatos jelzést. Személy szerint hozzá
senki, de a hivatal illetékes osztálya felé sem érkezett jelzés, akkor, amikor a hó leesett. Azt elképzelhetőnek tartotta, hogy letaposták a havat, így hiába ment végig a
hóduró, nem tudta teljesen letakarítani. Sajnos így a rajta maradt hó ráfagyott, amit
csak az olvadás után tudtak letakarítani. Meg kívánta jegyezni, nagyon kevés olyan
település volt, ahol ennyit mentek a hódurok, mint itt nálunk.
Poharelec László képviselő köszönte mindazok munkáját, akik részt vettek az utak
síkoságmentesítésében. Tudomásul kell venni, hogy tél van, esik a hó, eső, ónos eső.
Az utak csúsznak, igyekezzen mindenki az útviszonyoknak megfelelően közlekedni.
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