GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
4/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Farkas Zoltánné Gózan
Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, 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 a
Közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Uhrin Anita a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdaságvezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-16:16

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt,
aljegyző urat, köszöntötte az osztályvezetőket, az intézmények részéről jelenlévőket.
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Külön köszöntötte Dr. Pacsika Györgyöt a Járási Hivatal hivatalvezetőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő. Betkó József
képviselő távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Papp István képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
42/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Farkas Zoltánné és Papp István képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot. Az eredetileg kiküldött
meghívó egy plusz napirenddel egészült ki, - Bölcsődei fejlesztés program pályázat
tárgyú előterjesztéssel. Ezzel együtt 20 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 21. a
bejelentések.
A napirend sorrendjét annyiban javasolta módosítani, hogy elsőként a Gyomaendrődi
Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend meghatározására az általa
javasolt sorrendben.
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
43/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
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3. A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet módosítása (1. forduló)
4. Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a
2018. évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
5. Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2018. évi működéséről, a 2019. évi
munkaterv beterjesztése
6. Beszámoló a Szent Antal Népház 2018. évben végzett tevékenységéről, a 2019.
évi munkaterv beterjesztése
7. Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2018. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2019. évi munkaterv beterjesztése
8. Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi lakásgazdálkodási tevékenységről
9. Egyes önkormányzati feladatok ellátását szabályozó közszolgáltatási szerződés
módosítása
10. A Zöldpark Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek értékesítéséről
11. Hulladékgazdálkodási eszközök bérbeadása
12. Varga Lajos Sportcsarnok bővítési lehetőségei
13. Önkormányzati tűzoltóság támogatása
14. Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
15. A Hősök útja 63. szám alatt lévő volt kollégium ingatlan értékesítése nyílt árverésen
16. Dobó utcai partfal leszakadás helyreállításához Bíráló Bizottság kijelölése
17. Intézményvezetők illetményének változása
18. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve
19. 5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1. B lph. 3. em. 10. szám alatti szolgálati
bérlakás kiutalása
20. Bölcsődei fejlesztési program pályázat
21. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy 2019. február 21, és 22-én 2 nap szabadságot töltött le.
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
44/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
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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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
45/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának alakulásáról szóló
beszámolót, amely szerint 2019. február 21-én és február 22-én 2 nap
szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
/ Betkó József képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 12 fő./
1.Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Dr. Pacsika György hivatalvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, a
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóban igyekeztek azokat a legfontosabb tevékenységeket bemutatni, melyek jellemezték a hivatalt
az elmúlt évben.
Végig menve a tájékoztatón néhány gondolatban kiemelte azokat, melyekről fontosnak tartotta, hogy szóban is elhangozzanak a képviselő-testület számára.
A Járási Hivatal a volt városháza épületében kapott helyet 2013-ban. Ez az adottság
adja azt a lehetőséget, hogy közigazgatási centrumként tudnak működni.
Igyekeznek az épületnek jó gazdái lenni és jó együttműködésben az önkormányzattal
törekszenek arra, hogy az állagmegóvás és a fejlesztés biztosított legyen.
Az, hogy minden egy helyen elintézhető, minden gyomaendrődi lakos előnyére válik.
Emellett kirendeltséget működtetnek Dévaványán. A hivatal engedélyezett létszáma
66 fő – a létszámstop a mai napig érvényben van. Ez annyiban érinti a hivatalt, hogy a
távozó kollégák helyét nem tudják betölteni. Igyekeznek ezzel a létszámmal is helyt
állni, bízott abban, hogy a munka színvonalában továbbra sem okoz problémát.
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Néhány hatósági ügyadatot említett.
Az ügyfelek száma 2018-ban is 61.000 fő, ami nem változott 2017. évhez képest. Az
iktatott iratok és a hatósági döntések számában sem volt nagy változás. Mindez egy
szakmailag kiegyensúlyozott működést mutat. Az összes I. fokú döntés 50.000 volt,
amelyből mindössze 17 támadtak meg jogorvoslattal, és 2 esetben hozott a másodfokú szerv olyan döntést, mely megváltoztatta az elsőfokú döntést. Ez is a megfelelő
szakmai színvonalon végzett munkának az eredménye.
Az osztályok munkáját bemutatva:
A Kormányablakban a heti ügyfélszám – Gyomaendrődön 400, Dévaványán 200 - beállt, nagy kiugrások nincsenek. 28.690 ügyfelet fogadott a két kormányablak összesen. Az általános várakozási idő 2018-ban 11 perc 55 mp, volt a kiszolgálási idő pedig
10 perc 8 mp átlagosan. Egy ügyfél összesen 22 perc 3 mp tölt a kormányablakban.
Ez megegyezik az országos átlaggal. Egy jó mérőszám a hivatalt illetően.
Elektronikus ügyintézés tekintetében közel 1 év elteltével az ügyfelek, akik erre kötelezettek, mind használják az elektronikus ügyintézést. Ma már ez egy gördülékeny
ügyintézést biztosít mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számára.
A Békés Megyei Kormányhivatal rendelkezik Kormányablak Busszal, amely a járásban
első alkalommal 2018. október 10-én, Ecsegfalván megtartott „Kormányablak délután” rendezvényen igen nagy népszerűségnek örvendett az ottani lakosság körében.
Több mint 30 ügyfél kiszolgálásra került sor azon a délutánon. Jellemzően ügyfélkapu
létesítése és állandó személyazonosító igazolvány cseréje ügykörökben volt a legnagyobb az érdeklődés. Legközelebb március 21-én, Hunyán és Csárdaszálláson tartanak ilyen rendezvényt, valamint Toldi Balázs polgármester úrral közösen megkeresik
azt az éves városi rendezvényt, amikor itt Gyomaendrődön is be tudják mutatni a
Kormányablak Buszt.
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály látja el az ügysegédi feladatot – Hunyára és Csárdaszállásra hetente jár ki az ügysegéd.
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok közül megemlítette, hogy a legnagyobb
problémát ezen a téren a dévaványai szakosított ellátó intézmény okozza, - az ott
lakók közül nagyon magas a gondnokoltak aránya, 272 fő van a járásban, aki valamilyen szinten cselekvőképességet érintő gondnokság alá van helyezve. Ebből a létszámból 210 fő dévaványai 62 fő gyomaendrődi lakos. Ez komoly terhet ró az ottani 2
fő gyámügyi ügyintézőre. A polgári eljárás megváltozott szabályai szerint a bírósági
eljárásokon személyesen is részt kell, hogy vegyenek – 2018-ban közel 80 tárgyaláson
vett részt Rejtő Éva osztályvezető, aki 2018. január óta látja el az osztályvezetői feladatokat. Fontos, hogy az osztály és a jelzőrendszeri tagok között folyamatos és hatékony legyen a kommunikáció ahhoz, hogy eredményeket tudjanak elérni.
Megemlítette, hogy 2019. január 1-től került bevezetésre a gyermekek otthongondozási díja, mely ellátásra minden vérszerinti vagy örökbefogadó szülő jogosult, akinek a
gyermeke vagy súlyos fogyatékosságban szenved, illetve tartós betegsége van, emiatt
önellátásra képtelen. A GYOD díja havi bruttó 100.000 Ft. Eddig 58 fő részére került
megállapításra.
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A Fogyasztóvédelmi feladatellátást érintően kiemelte, hogy az ellenőrzések során
nagy hangsúlyt fektetnek, és szigorúan veszik a fiatalkorúak alkohol- illetve dohánytermékkel történő kiszolgálásának ellenőrzését. 2018-ban drasztikusan csökkent a
jogsértések száma.
A Földhivatali Osztály végzi a feladatát, a létszámstop őket érintette a legsúlyosabban. Az osztály feladatai közül kiemelte a parlagfűvel fertőzött külterületi területek
felkutatását, melyet minden év július 1-jével kezdenek. Elmondható, hogy alapvetően
a járás illetékességi területére nem jellemző a parlagfű fertőzöttség.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az élelmiszer-biztonság területén túlnyomórészt tervezett ellenőrzéseket, illetve monitoring mintavételezést végeznek. A tavalyi évben összesen 52 esetben volt indokolt bírságot kiszabni. Fontos
azonban, hogy sem élelmiszer eredetű megbetegedés, sem ételmérgezés nem fordult
elő. Az állategészségügyi feladatok terén kiemelendő, hogy járványügyi esemény nem
volt.
A Foglalkoztatási Osztály feladatkörét illetően elmondható, hogy országos szinten
folyamatos csökkenést mutat a nyilvántartott álláskeresők száma. A prognózis szerint
a munkáltatók 33 %-os bővülést terveznek, melynek eredményeként tovább csökkenhet majd az álláskeresők száma. A közfoglalkoztatott létszámnál is ugyan csak csökkenés prognosztizálható. 2018. december végén 647 álláskereső volt regisztrálva. A
képzéseknél próbálnak arra fókuszálni, hogy szakképesítést adjon, illeszkedjen a
munkáltatók igényeihez. Újdonságként került bevezetésre a képzést hiánytalanul teljesítők jutalmazása, mely az elmúlt évben 11 fő számára tette lehetővé az Emléklap
átadását.
Az uniós források terhére az elmúlt évben 659 fő bevonása történt meg, a kifizetett
támogatás összege közel 396 millió Ft volt. Haza források terhére pedig 2013 fő számára 907 millió Ft került kifizetésre.
Az osztály folyamatosan méri a partneri elégedettséget, annak érdekében, hogy a
munkájukat még hatékonyabbá tegyék, javítsák a felmerülő hibákat. A mutatókból az
a következtetés vonható le, hogy jó színvonalú munka folyik az osztályon. Bízott abban, hogy azok, akiknek volt kapcsolata a Foglalkoztatási Osztállyal, ezt meg tudják
erősíteni. Az osztály döntései ellen egyetlen alkalommal sem nyújtottak be fellebbezést.
Végezetül szólt arról, hogy 2018-ban az alábbi kiemelten fontos események voltak a
járási hivatal életében:
Járási Köznevelési Fórum, melynek keretében a járás területén működő nevelési és
oktatási intézmények képviselői gyűltek össze és osztották meg egymással a tapasztalataikat.
Évről évre megrendezik a járási Nyílt Napot, ahol a végzős középiskolások megismerkedhetnek a hivatal mindennapi működésével.
A Kábítószer Egyeztető Fórummal közösen minden évben meghívnak neves sportolókat, ami nagyon kedvelt az iskolások körében. Az idén március 28-án egy hegymászó
hölgy lesz a rendezvény vendége.
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Az Ifjúságvédelmi Konferencia szintén minden évben megrendezésre kerül. A tavalyi
rendezvényen az internet és annak veszélyeiről volt szó.
A zenekedvelők számára a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusával közösen
minden év decemberében „Adventi Dallamok” elnevezésű koncertet szerveznek.
Bízott abban, hogy ezek a rendezvények évről évre mindig visszatérőek lesznek.
Szintén decemberben került sor az új diákvezetők – diák járási hivatalvezető és diákpolgármester - ünnepélyes beiktatására.
Végezetül megköszönte az önkormányzattal történő együttdolgozást, együttműködést, a kapott segítséget, melyet a lehetőségeikhez képest igyekeznek viszonozni.
A járási hivatallal kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a www.
bekesijarasok.hu internetes oldalon.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, köszönte a hivatal
nyújtotta segítséget. Kívánt jó egészséget és eredményes munkát az idei évre is.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a tájékoztató tudomásul vételét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
46/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
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, röviden ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítását a rendelet módosítási hatást kiváltó képviselőtestületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások, valamint az intézményi saját hatáskörben történt
előirányzat átcsoportosítások indokolják. Ezek hatásaként a költségvetési főöszszeg 766.489 E Ft-tal változott.
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A véleményező bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolják a képviselőtestületnek a költségvetési rendelet módosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet a
rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.796.921 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.796.921 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.585.002 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.047.884 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 420.278 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.743.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.955.456 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 732.747 ezer forint,
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b) munkaadót terhelő járulék 117.058 ezer forint,
c) dologi kiadás 961.201 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 614.027 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.923 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 301.311 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.189 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.394.017 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 447.448 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 839.658 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.262.110 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 292.249 ezer
forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. március hó 1. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
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Gyomaendrőd, 2019. március 1.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

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

A
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei.
2018.mód.ei.IV.
109 870
181 348
769 499
27 666
421 260
951 313
2 279 608
25 146
441 617
3 100
0
469 863
117 264
1 078 841
3 945 576
676 158
108 525
724 340
544 727
111 749
156 513
74 860
2 396 872
350 003
1 112 822
85 879
1 548 704
0
3 945 576
0

812 753
23 766
529 710
1 037 425
2 585 002
17 949
1 025 022
4 913
0
1 047 884
420 278
1 743 757
5 796 921
732 747
117 058
961 201
614 027
154 923
301 311
74 189
2 955 456
839 658
1 262 110
292 249
2 394 017
447 448
5 796 921
0

2. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban
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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
42
43
44
45
46
47

A
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményi működési bevétel
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B
2018.eredeti ei.

C
2018.mód.ei.IV.
0
0
91 552
156 707

597 323
26 766
421 000
951 313
2 087 954
25 146
441 617
3 100
0
469 863
77 663
1 073 841
3 709 321
0
1 000

586 334
23 766
529 450
1 037 425
2 333 682
17 949
1 025 022
4 913
0
1 047 884
366 359
1 737 649
5 485 574
0
1 145

0
0
260
0
1 260
0
0
0
0
0
0
0
1 260
0
600

21 414
0
260
0
22 819
0
0
0
0
0
78
0
22 819
0
1 077

0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0

5 225
0
0
0
6 302
0
0
0
0
0
11
0
6 313
0
90

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
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0
900
0
0
900
0
0
0
0
0
29 129
0
30 029
0
6 220

3 696
0
0
0
3 786
0
0
0
0
0
29 305
1 108
34 199
0
7 045

0
0
0
0
6 220
0
0
0
0
0
0
0
6 220
0
7 270

2 934
0
0
0
9 979
0
0
0
0
0
9
0
9 988
0
10 284

1 759
0
0
0
9 029
0
0
0
0
0
0
0
9 029
0
3 228

7 768
0
0
0
18 052
0
0
0
0
0
48
0
18 100
0
5 000

170 417
0
0

185 382
0
0

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

0
173 645
0
0
0
0
0
10 472
5 000
189 117
0
109 870

0
190 382
0
0
0
0
0
24 468
5 000
219 850
0
181 348

769 499
27 666
421 260
951 313
2 279 608
25 146
441 617
3 100
0
469 863
117 264
1 078 841
3 945 576

812 753
23 766
529 710
1 037 425
2 585 002
17 949
1 025 022
4 913
0
1 047 884
420 278
1 743 757
5 796 921

3. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
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adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
0
0
1 815
1 815
4 409
4 494
20 521
40 440
0
6 162
0
0
300
300
2 084
5 185
2 084
7 245
1 000
2 800
4 000
0
0
8 125
5 000
5 000
9 822
19 489
4 272

5 535

16 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
17 ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértéke18 sítés (ford.áfa nélkül)
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt ter19 mény ért.bev. nettó
20 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
21 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
22 Biztosítói kártérítések
23 Részesedések után kapott osztalék
24 Temető üzemeltetésből származó bevétel
25 Saját bevétel összesen:
26 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ága27 zati pótlékra
Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből
28 átvett pe.
29 Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő prog30 ramelem+8 fő
31 Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban
32 induló
33 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
34 Földalapú támogatás
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkez35 tetés biztosításához
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal mű36 ködéséhez
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működésé37 hez
38 Szúnyoggyérítésre átvett pénz önkormányzatoktól
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi műkö39 déséhez önkormányzati hj.
40 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
41 Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása
42 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredmé43 nyességéért
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a
44 Gyomaendrődi Járásban
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaend45 rődön
46 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés össze47 sen
48 Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
49 Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
50 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
51 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
52 Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
53 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
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1 476
0

1 476
16 853

8 605

8 605

12 239
1 594
1 331
0
0
11 000
91 552
0

12 239
1 594
1 331
100
4
7 915
156 707
0

13 240

0

0
5 400

1 001
5 400

26 753
0

26 753
6 500

150 750
48 400
12 472

157 820
48 732
12 472

163

163

5 926

5 926

5 163
0

5 163
843

1 409
0
0
16 121

1 409
193
2 433
0

25 000

25 000

246 526

246 526

40 000
597 323

40 000
586 334

0
16 066
3 000
1 000
700
6 000
26 766

0
16 066
0
1 000
700
6 000
23 766

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
2017. évi kompenzáció
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Szociális ágazati pótlék
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
2018. évi bérkompenzáció
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Földalapú támogatás
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté-

180. oldal

0
290 000
40 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
30 000
8 000
421 000
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
0
-26 573

0
386 298
43 758
208
42 298
10 029
1 673
1 000
34 246
9 940
529 450
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
707
-26 573

36 971
2 514
2 049
116 918
16 721
119 657
77 476
164 614
84 897
729
10 308
0
16 569
6 429
19 660
0
951 313
2 087 954
0

36 971
2 514
2 049
118 245
17 067
119 657
81 609
171 902
79 334
820
10 308
55 018
21 467
6 429
22 202
15 325
1 037 425
2 333 682
0

13 146
0
0
0
12 000
25 146
0

13 146
4 803
0
0
0
17 949
0

5 715

5 715

42 511
90 994

42 511
90 994

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

se-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz
Világháborús emlékmű feújítására kapott pénzeszköz
Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás VP6-7.2.1.
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülésehulladékszállító járműre

114 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
115 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
116 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya
117 kialakítására
Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egye118 sülettől
119 Lakáskölcsön visszafizetés
120 Elemi kár kölcsöntörlesztés
121 Belvíz kölcsön visszafizetés
122 Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól
123
124
125
126

Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össze127 sen
128 Felhalmozási bevételek összesen

0
70 000
45 000
73 846

107 920
70 000
45 000
73 846

95 000
0
0
17 949
0
0
0

95 000
250 000
75 000
17 949
9 709
2 000
108 809

0

29 967

602
441 617
0

602
1 025 022
0

0

1 200

0
1 500
100
200
0

500
1 500
100
200
113

1 300
3 100
0
0

1 300
4 913
0
0

0
469 863

0
1 047 884

4. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen

181. oldal

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei.
2018.mód.ei.IV.
0
0
77 663
331 141
0
11
29 129
29 305
0
9
10 472
24 468
0
48
0
78
117 264
385 060

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli megelőlegezések

0
1 073 841
0
0
0
5 000
0
0
1 078 841
1 196 105
0

0
911 649
0
1 108
0
5 000
0
0
917 757
1 302 817
826 000
35 218

5. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

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

A
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen

182. oldal

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei.
2018.mód.ei.IV.
0
0
345 729
368 646
40 154
43 391
526 051
706 998
544 727
614 027
106 409
156 513
74 860
1 794 443
345 703
1 099 146
85 879
1 530 728
0
3 325 171
0
173 884
37 275
41 052
0

149 583
301 311
74 080
2 258 036
835 358
1 244 801
292 249
2 372 408
447 448
5 077 892
0
186 110
39 396
50 964
0

5 340
0
0
257 551
3 300
550
0
3 850

5 340
0
109
281 919
3 300
893
0
4 193

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
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás

183. oldal

0
261 401
0
14 917
2 855
14 844
0

0
286 112
0
20 140
3 541
16 831
0

0
0
0
32 616
0
3 570
0
3 570
0
36 186
0
35 399
6 816
26 156
0

0
0
0
40 512
0
3 715
0
3 715
0
44 227
0
36 874
7 131
28 130
0

0
0
0
68 371
0
396
0
396
0
68 767
0
13 298
2 609
7 096
0

0
0
0
72 135
0
3 125
0
3 125
0
75 260
0
16 450
3 082
10 130
0

0
0
0
23 003
1 000
0
0
1 000
0
24 003
0
17 868

0
0
0
29 662
1 000
201
0
1 201
0
30 863
0
23 893

78 Munkaadókat terhelő járulék
79 Dologi kiadás
80 Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül81 re
82 Működési célú tartalék
83 Ellátottak pénzbeli juttatása
84 Működési kiadás összesen
85 Felújítás
86 Beruházás
87 Egyéb felhalmozási kiadás
88 Felhalmozási kiadás összesen
89 Finanszírozási kiadások
90 Tárgyévi kiadás összesen
91 Városi Egészségügyi Intézmény
92 Személyi juttatás
93 Munkaadókat terhelő járulék
94 Dologi kiadás
95 Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül96 re
97 Működési célú tartalék
98 Ellátottak pénzbeli juttatása
99 Működési kiadás összesen
100 Felújítás
101 Beruházás
102 Egyéb felhalmozási kiadás
103 Felhalmozási kiadás összesen
104 Finanszírozási kiadások
105 Tárgyévi kiadás összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
107 Személyi juttatás
108 Munkaadókat terhelő járulék
109 Dologi kiadás
110 Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül111 re
112 Működési célú tartalék
113 Ellátottak pénzbeli juttatása
114 Működési kiadás összesen
115 Felújítás
116 Beruházás
117 Egyéb felhalmozási kiadás
118 Felhalmozási kiadás összesen
119 Finanszírozási kiadások
120 Tárgyévi kiadás összesen

184. oldal

3 489
12 859
0

4 345
26 276
0

0
0
0
34 216
0
2 660
0
2 660
0
36 876
0
75 063
15 327
96 282
0

0
0
0
54 514
0
2 875
0
2 875
0
57 389
0
80 634
16 172
121 872
0

0
0
0
186 672
0
6 500
0
6 500
0
193 172
0
676 158
108 525
724 340
544 727

0
0
0
218 678
0
6 500
0
6 500
0
225 178
0
732 747
117 058
961 201
614 027

111 749
156 513
74 860
2 396 872
350 003
1 112 822
85 879
1 548 704
0
3 945 576

154 923
301 311
74 189
2 955 456
839 658
1 262 110
292 249
2 394 017
447 448
5 796 921

6. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként
2018. évben
adatok ezer forintban
A
Kormányzati
funkció
1

063080

B
Megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése

C

D

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.
0

0

2

Személyi juttatás

0

0

3

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

5 624

5 624

312

312

0

0

4

Dologi kiadás

5
6

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

7

Működési célú tartalék

0

0

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9

Működési kiadás összesen

5 936

5 936

0
0
0
0
0

0
0
0
1 305
0

0
0
0
0

0
0
0
1 305

0
0
0
12 236
0

0
0
0
14 670
3 636

5 865
0
0
18 101
0
0
0
31 795
0

13 572
0
0
31 878
0
0
0
46 245
0

0
0
0
31 795
0

0
0
0
46 245
0

10
11
12
13
14

052080

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

051040

045160

016080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Kiemelt állami ünnepek

185. oldal

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

013350

066010

011130

045120

78
79
80
81
82
83
84
85

013350 131-3

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

186. oldal

0
0
0
0

0
0
320
0

0
0
0
0

0
0
0
320

0
0
0
24 896
0

0
2 616
449
43 541
0

0
0
0
24 896
0
0
0
11 000
0

0
0
0
46 606
0
0
0
11 000
0

21 000
0
0
32 000
0
20 674
4 078
0
0

21 000
0
0
32 000
0
22 444
4 078
355
0

0
0
0
24 752
0
0
0
0
0

0
0
0
26 877
0
713
130
8 423
0

0
0
0
0

0
0
0
9 266

0
0
0
0

0
0
0
3 888

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

011220

96
97
98
99
100 018010
101
102
103
104
105
106
107
108
109 064010
110
111
112
113
114
115
116
117
118 066020
119
120
121
122
123
124
125
126
127 900060
128
129
130
131
132
133

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3 888
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6 943

0
0
0
0
0
0
0
33 594
0

0
0
0
6 943
0
0
0
33 594
0

0

0

0
0
33 594

0
0
33 594

0
0
0
46 902
1 500

0
1 200
0
90 114
1 500

15 840
0
0
64 242

18 791
0
0
111 605

0
0
0
0
542 915

0
0
0
0
601 636

0
0

0
0

134
135
136 031030
137
138
139
140
141
142
143
144
145 062020
146
147
148
149
150
151
152
153
154 032020
155
156
157
158
159
160
161
162
163 032020
164
165
166
167
168
169
170
171
172 047410
173
174
175
176
177
178
179
180
181 091140

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

0
542 915
0
13 751
2 456
2 276
0

0
601 636
0
13 812
2 468
2 276
0

0
0
0
18 483

0
0
0
18 556

0
0
0
0
0

0
5 123
1 127
12 450
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
18 700
0
0
0
0
0

9 026
0
0
9 026

9 026
0
0
9 026

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Óvodai nevelés működtetési feladatai

0
216
58
935
0

0
216
58
935
0

0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0

0
0
0
1 209
0
4 040
735
76 052
0

2 000
0
0
15 370
0

2 250
0
0
83 077
0
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182
183
184
185
186
187
188
189
190 092120
191
192
193
194
195
196
197
198
199 086020
200
201
202
203
204
205
206
207
208 091220
209
210
211
212
213
214
215
216
217 092120
218
219
220
221
222
223
224
225
226 092260
227
228
229
230

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
IKSZT Helyi közösségi tér működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Nyári napközi ellátása 302. forráskód
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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0
0
0
0

0
0
0
0

1 964
0
0
1 964
0
0
0
17 000
0

1 964
0
0
1 964
0
0
0
14 093
0

0
0
0
17 000
0
0
0
0
0

0
0
0
14 093
0
0
0
0
0

0
0
0
0

4 600
0
0
4 600

0
4 625
902
19 473
0

0
3 588
700
17 843
0

0
0
0
25 000
0
0
0
0
0

0
0
0
22 131
0
0
0
400
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
400
0
0
0
0
0

231
232
233
234
235 092260
236
237
238
239
240
241
242
243
244 098022
245
246
247
248
249
250
251
252
253 072112
254
255
256
257
258
259
260
261
262 076062
263
264
265
266
267
268
269
270
271 082044
272
273
274
275
276

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
13 668
0

0
0
0
0
0
0
0
15 890
0

0
0
0
13 668

0
0
0
15 890

0
0
0
9 309
0

0
0
0
9 309
0

0
0
0
9 309
0
0
0
0
0

0
0
0
9 309
0
0
0
245
0

0

0

277
278
279
280 104031
281
282
283
284
285
286
287
288
289 104051
290
291
292
293
294
295
296
297
298 106020
299
300
301
302
303
304
305
306
307 107060
308
309
310
311
312
313
314
315
316 107060
317
318
319
320
321
322
323

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

191. oldal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
245
0
0
0
0
0

4 420
0
0
4 420

4 601
0
0
4 601

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
5 000
5 000

0
0
11 500
11 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
31 680
31 680

0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0

0
0
0
8 220
0

0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0

0
0
15 000
23 220
0
0
0
0
0

0
0
7 200

0
0
7 200

324
325 107060
326
327
328
329
330
331
332
333
334 107060
335
336
337
338
339
340
341
342
343 107060
344
345
346
347
348
349
350
351
352 107060
353
354
355
356
357
358
359
360
361 061030
362
363
364
365
366
367
368
369
370 107054
371

Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i
segély temetési kiadásokra)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok
lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Családsegítés
Személyi juttatás
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7 200

7 200

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0

0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0

0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0

0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2 700
2 700

0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
7 280
7 280
0
0

0
0
0
0
0
0

372
373
374
375
376
377
378
379 091110
380
381
382
383
384
385
386
387
388 041237
389
390
391
392
393
394
395
396
397 041237
398
399
400
401
402
403
404
405
406 041237
407
408
409
410
411
412
413
414
415 047450
416
417
418
419
420

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról
áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Piac fejlesztés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-

193. oldal

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1 608
0

0
0
0
0
0
10 791
1 836
12 700
0

0
0
0
1 608
0
10 791
1 836
12 700
0

0
0
0
25 327

0
0
0
25 327

0
69 370
7 631
1 171
0

0
69 370
7 631
1 171
0

0
0
0
78 172
0
0
0
0
0

0
0
0
78 172
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
255
0
0

re
421
422
423
424 062020
425
426
427
428
429
430
431
432
433 081045
434
435
436
437
438
439
440
441
442 084031
443
444
445
446
447
448
449
450
451 041237
452
453
454
455
456
457
458
459
460 081030
461
462
463
464
465
466
467
468

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportszervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
255
0
2 827
580
13 961
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
17 368
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 650
0
0
13 650
0
0
0
0
0

0
0
0
0

12 835
0
0
12 835

0
137 858
13 563
52 249
0

0
143 981
14 160
52 931
0

0
0
0
203 670
0
0
0
0
0

0
0
0
211 072
0
0
0
381
0

6 900
0
0
6 900

6 900
0
0
7 281

469 081061
470
471
472
473
474
475
476
477

478 107080
479
480
481
482
483
484
485
486
487 092120
488
489
490
491
492
493
494
495
496 086090
497
498
499
500
501
502
503
504
505 013320
506
507
508
509
510
511
512
513

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
8 890
0

0
0
0
12 909
0

30 814
0
0
39 704

31 814
0
0
44 723

0
83 953
8 754
153 819
0

0
83 953
8 754
141 631
0

0
0
0
246 526

0
0
0
234 338

0
4 491
876
34 633
0

0
3 511
685
30 633
0

0
0
0
40 000

0
0
0
34 829

0
0
0
2 800
0

0
461
0
4 000
0

0
0
0
2 800
0
0
0
15 235
0

0
0
0
4 461
0
0
0
15 550
0

8 580
0
0
23 815

8 580
0
0
24 130

514 056010
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

0
0
0
2 476
0

0
0
0
2 476
0

0
0
0
2 476
0
345 729
40 154
526 051
544 727

0
0
0
2 476
0
368 646
43 391
706 998
614 027

106 409
0
74 860
1 637 930

149 583
0
74 080
1 956 725

7. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
A
Megnevezés
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Polgármesteri alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000,
Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap
150, családi nap 500)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.
2017. I. félév
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
IKSZT működési plusz igény
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
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adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei.
2018.mód.ei.IV.
700
185
400
400
6 200
400
14 000
350
2 900
100

8 000
1 000
480
4 000
1 500
500
10 000
990
1 622

0
0
0
0
1 500
500
10 000
0
0

2 202
4 404
2 540
4 600
0

0
0
2 540
0
0

20 Belső ellenőri feladatok
21 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított
22 összeg 2015-2019.
23 Önkormányzati ingatlanok karbantartására
24 Turisztikai elemek karbantartása
25 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
26 2017. évről áthúzódó működési költségek
27 2017. évi szabad maradvány
28 Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
29 Egyéb közfoglalkoztatás önerő
30 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
31 Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
32 Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőle33 gezés
34 Gyoma 300 éves
35 Önkormányzati bérlakások karbantartása
36 Marketing költségek
37 Működési célú költségvetési támogatás
38 óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés
39 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
40 Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
41 Intézmények előző évi előirányzat maradványa
Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytech42 nikára
43 Állami támogatás visszafizetési kötelezettség
44 Közmunka előleg
45 Jóteljesítési biztosíték
46 2017. évi áthúzódó költségek
47 2018. évi plusz adóbevételek
2018. évi plusz működési bevételek
2018. évről áthúzódó működési költségek
közmunka bev.
48 Adótúlfizetés összege
49 CLLD pályázathoz megelőlegezés
50 TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
51 Működési céltartalék összesen

2 700
3 000

0
0

3 000
5 000
5 000
3 000
2 559
0
1 200
2 000
1 110
0
0

3 000
0
5 000
3 000
0
0
0
0
1 060
0
0

0
0
6 323
1 500
0
0
30 972
2 000
0

0
0
6 323
0
0
1 146
22 332
2 862
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3 766
0
0
2 572
0
108 450
35 965
64 012
0
25 848
0
0
301 311

0
4 990
16 121
156 513

8. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások
részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei.
2018.mód.ei.IV.
0
0
345 703
835 358
2 000
2 000

A
Megnevezés
1
2
3

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdaépítés támogatási alap
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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
42
43
44
45
46
47
48

Temető felújítása
Külterületi utak felújítása
Homlokzat felújítási program
Vízmű rekonstrukciós munkák
Kollégium felújítás
Tulipános óvoda felújítása
Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása
Fő u. 210. gyógyszertár felújítása
Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Irodák festése
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Népház felújítás (kémény, ajtó)
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
Út és parkoló építés
Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
Gyepmesteri telep fejlesztése
Ünnepi díszvilágítás
Informatikai fejlesztések
Fogorvosi rendelő kialakítása
Játszótér építése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Sport infrastruktúra fejlesztés
TOP-os pályázatok önerő
Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása
Fürdő csúszdapark építés
Fürdő SPRAY park kialakítása
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0
10 000
4 000
12 000
10 000
216
0
0
0

0
20 326
4 000
12 000
10 000
216
900
3 700
2 200

0

178 110

42 511

42 511

90 994

90 994

0
0

231 300
71 212

173 715

165 889

267
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
350 003
0
1 099 146
620
10 000
0
1 000
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
90 000
0
130 000
0

0
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
839 658
0
1 244 801
620
10 000
13 754
1 550
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
169 958
3 600
111 097
18 903

Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel
49 önerő/rendelkezésre álló forrás
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló for50 rás
51 Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás
52 Hulladékszállító jármű vásárlása
53 Egyéb kisértékű beruházási kiadás
54 Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjá55 nak rehabilitációja
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjá56 nak rehabilitációja terv önerő
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem
57 beruházás
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem
58 beruházás kivitelezés önerő
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar
59 kialakítása
60 TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között61 2018. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között62 2019. évi felhasználás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhaszná63 lás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhaszná64 lás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasz65 nálás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasz66 nálás
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fej67 lesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fej68 lesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás
69 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
70 Sportcsarnok eszközbeszerzés
EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…"
71 tárgyi eszköz beszerzés
EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi
72 eszköz beszerzés
EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális
73 foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés
74 Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása
75 Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás
76 Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
77 Szennyvízcsatorna építése
78 Arculati kézikönyv II.részlet
79 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
80 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
81 Határ Győző Városi Könyvtár
82 Klíma és árnyékolás
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4 387

4 387

25 000
0
300
0
476

25 000
103 942
300
6 311
1 387

190 880

0

5 115

517

229 975

166 306

20 650

20 650

22 999
0

22 999
103 521

37 032

37 032

32 968

32 968

1 734

126

43 266

43 266

3 291

2 285

70 555

71 306

50 647

50 647

44 353
19 000
0

44 353
19 000
1 135

0

12 188

0

4 000

0
0
0
0
0
550
550
550
3 570
2 250

1 630
9 022
1 567
38 058
26 518
550
893
893
3 715
2 250

83 Hangosítás, wifi
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű
84 te.beszerzés

1 320

1 320

0

145

0
396
396
0

201
3 125
1 575
213

0
0
2 660
600

229
1 108
2 875
600

Eszközbeszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra
fejl.c.pe.átadás
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben
tagi hozzájárulás
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felújhoz tám.biztosítása
OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)

2 060
6 500
6 500
1 112 822
0
0
10 819

2 275
6 500
6 500
1 262 110
0
0
10 906

4 137

4 137

1 282

1 282

400
0
2 000

400
87
2 000

3 000

3 000

106 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
107 Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
108 Első lakáshoz jutók támogatása
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk.
109 átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat
Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT
110 határozat alapján
111 Környezetvédelmi alap

6 060
1 465
0

9 738
1 465
2 400

595

595

0
4 000

1 278
4 000

0
69 000
2 286
950

4880
266 725
2 286
950

61 634

240 159

0

20 000

118 OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő

0

135

119 OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
Gyomaendrődi Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építésé120 hez

0

300

0

0

121 I. világháborús emlékmű felújítása önerő

1 997

2 038

122 Népligeti sporttelep pályázati önerő
123 Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő

1 276
857

0
857

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

112
113
114
115

Szent Antal Népház
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése, eszközbeszerzés
Garázs építés
Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása
KAB-KEF pályázat
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Fűtéskorszerűsítés

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási céltartalék
CLLD tervezés önerő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

116 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közös117 ségi tér

200. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási ki124 adások összesen
125 Finanszírozási kiadások
126 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
127 Forgatási célú értékpapír vásárlása

85 879
0

292 249
447 448

0
0

71 448
376 000

9. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr-közalkalmazott
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-START Közmunkaprogram dolgozói
-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-kisegítő-Mt. Gye.
-CLLD pályázat-Mt. Gye.
-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám
-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám
Határ Győző Városi Könyvtár - közalkalmazott
- közfoglalkoztatásban dolgozó
Szent Antal Népház - közalkalmazott
- közfoglalkoztatásban dolgozó
Kállai Ferenc Kulturális Központ - közalkalmazott
- közfoglalkoztatásban dolgozó
Városi Egészségügyi Intézmény - közalkalmazott
- közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központközalkalmazott
- közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

B
C
2018. engedélyezett átlaglétszám változás
(fő)
(fő)
195
1
5
4
182
3
55
46
2
1
3
3
5
3
5
3
7
3
24

D
2018. tervezett
átlagos statisztikai létszám (fő)
195
1
5
4
182
3
55
46
2
1
3
3
5
3
5
3
7
3
24
0

9
300

2
11

3. Napirendi pont
A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó 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.

201. oldal

9
2
311

Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a közterületi térfigyelő rendszer
2017. szeptember 1.-én kezdte meg üzemszerű működését.
Az elmúlt másfél éves működés során nagyon sok tapasztalatra tettek szert. A térfigyelő rendszer elsősorban a bűnmegelőzést, a közbiztonságot és a vagyonvédelmet
szolgálja. A működés során tapasztalt negatív tapasztalatok elsősorban technikai jellegűek.
A létrehozott közterület-felügyeleti rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Jelenleg 12 végpont üzemel, melynek helyét a hatályos rendeletünk melléklete
sorolja fel. További végpontok létesítése előtt a rendelet módosítása szükséges.
Előzetesen megkérték a Szarvasi Rendőrkapitányság véleményét a minimálisan tervezett 4 új kameravégpont célszerű helyéről. A kapitányság a következő új végpontokra
tett javaslatot: Fő út-Pásztor J. út kereszteződése, Fő út-Selyem út kereszteződése,
Kossuth L út-Pásztor J. út kereszteződése, valamint a Kner tér - ligeti lejáró és környéke.
További 2 kamera elhelyezésére abban az esetben lesz lehetőség, ha a végpontok
áramellátása önkormányzati objektumról lesz biztosítható. A további két végpont
helyszíneként a Hősök terét, és a régi Városháza udvarának Szabadság tér felé megnyitandó és felújítandó területét javasolnák.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és támogatták a rendszer felújítását és
a javasolt helyeken új térfigyelő kamerák telepítését.
Farkas Zoltánné képviselő a Hősök terén mindkét oldalra javasolna kamera telepítését. Nagyon fontos lenne az új játszótér védelme is.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a Hősök terén a templom felőli oldalon fogják a kamerát elhelyezni, mert onnan nagyobb felületet tud belátni, amikor a fák bezöldülnek.
Megyeri László aljegyző kiegészítésként elmondta, kedden helyszíni bejárást tett a
Hősök terén. Sajnos bármelyik villanyoszlopra is teszik a kamarát a fák, ha kizöldülnek, nagyon betakartnak. Ugyan ez a helyzet, ha a templomtoronyba helyezik fel a
kamerát.
A fák kizöldülése után egy újabb helyszíni bejárással meg fogják keresni azt a legoptimálisabb helyet, ahonnan a játszótér is legjobban belátható és a tényleges kivitelezésre ezt követően kerül sor.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a vasútállomás környékén történő rongálások felderítésében is segítséget nyújthat a térfigyelő rendszerbővítés.
Továbbá a közterület felügyelet környéken történő sűrűbb ellenőrzése is visszatartó
erőt jelentene.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha más megoldást nem találnak, akkor
a Hősök terén egy különálló oszlopra kell a kamerát elhelyezni, ahonnan az egész tér
megfigyelhető.
Támogatta az új végpontok telepítését a javasolt helyeken.
202. oldal

Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában javasolta a képviselőtestületnek a döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
47/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
évi költségvetésben elkülönített keret terhére elhatározza a közterületi térfigyelő kamera rendszer felújítását valamint, a Szarvasi Rendőrkapitányság javaslatára és a polgármesteri indítványra figyelemmel,
annak bővítését a következő új végpontok telepítésével:
1. Fő út - Pásztor János utca kereszteződése,
2. Fő út - Selyem út (Lidl lejáró) kereszteződése,
3. Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
4. Kner tér, csobogó kút és a ligeti lejáró környéke
5. A Hősök tere
6. Régi Városháza Szabadság tér felé megnyitott udvara
Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületi térfigyelő rendszerről szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze be a
márciusi ülésre.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a 2018.
évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkért Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a város közigazgatási területén
három tanyagondnoki körzet működik. A harmadik körzetben feladat-ellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság
biztosítja a szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben
végzett tevékenységéről minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte beszámolóját, melyet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt a képviselő-testület számára.

203. oldal

Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet szavazzon a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
48/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI.
1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján elfogadja a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2018. évben végzett tanyagondnoki feladat-ellátásáról.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2018. évi működéséről, a 2019. évi
munkaterv beterjesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dinyáné Bánfi Ibolya az intézmény vezetője eleget tett beszámolási kötelezettségének és a meghatározott szempontrendszernek megfelelően elkészítette a könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját,
továbbá összeállította az intézmény 2019-es évre szóló munkatervét.
Az EMMI felkérte a városi könyvtárak vezetőit egy kidolgozás alatt álló szakmai beszámoló és hozzátartozó munkaterv elkészítésére. Ezt a szakmai munkaanyagot már
az elmúlt évben is elkészítette az intézményvezető, csak a tavalyi évben nem került a
testület elé, mivel a dokumentumok érvényességét nem kötötték fenntartói jóváhagyáshoz. Ebben az évben azonban már a fenntartói jóváhagyás is kötelező eleme a
szakmai munkaanyagnak.
Ugyancsak az előterjesztés részét képezi az intézményvezető, mint a Gyomaendrődi
Hírmondó szerkesztőjének azon jelzése, miszerint a posta jelzése alapján a külterületre szánt 500 példány helyett elegendő 400 példány. Ennek megfelelően a nyomtatást
6100 példányra rendelik meg, így ez a csökkenés szükségessé teszi a lapkiadásra vonatkozó megállapodás módosítását.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslatok elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.

204. oldal

Farkas Zoltánné képviselő elismeréssel szólt az intézményvezető által elkészített beszámolóról, mely nagyon áttekinthető és informatív mind a szakmai munkát, mind a
pénzügyi adatokat illetően. Minősített intézmény lett a könyvtár, ami még inkább
szükségessé tette, hogy ezeket az információkat, adatokat közzé tegyék.
A lakosság is tapasztalja, hogy az utóbbi időszakban a könyvtár működése nagyon
felpörgött – megtalálták a helyüket, a feladataikat. Jól hasznosítják a pályázati forrásaikat, rengeteg programot szerveznek. Az alapszolgáltatáson kívül sok szerteágazó
feladatot is felvállalnak. A végzett munka, az elért eredmények is azt bizonyítják, hogy
jó döntést hozott a képviselő-testület, amikor döntött a könyvtár új, jelenlegi helyéről.
Köszönte a végzett munkát, gratulált az elért eredményekhez.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök szintén megköszönte a könyvtár dolgozóinak
munkáját. Ugyanakkor kérte, hogy a Gyomaendrődi Hírmondóban jelentessék meg az
adott havi programokat, amik lesznek a városban, hogy azok a városlakók is értesüljenek róla, akik nem használnak internetet, facebookot.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint ehhez az kell, hogy az
intézményvezetők megküldjék a szerkesztőnek, hogy milyen programokat szerveznek
a következő hónapban. A könyvtár vezetője csak szerkesztője ennek az újságnak.
Megjegyezte, hogy a könyvtár dolgozói által végzett minőségi munkának a „következménye” az is, hogy a könyvtár bekerült a helyi értéktárba a Gyomaendrődi értékek
közé.
Az elmúlt évben az alapfeladatukon túl 125 rendezvénynek adtak helyet és szervezték
azokat. Dicséretes az a munka, amit az ott dolgozók végeznek a lakosság megelégedésére és szolgálatában.
Gratulált a végzett munkához, a továbbiakhoz kívánt kitartást és jó egészséget.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kiegészítésként elmondta, az intézmény vezetője az újság szerkesztése során minden hónapban, időben ki szokta küldeni, hogy
mikor van lapzárta. Felhívta a többi intézményvezető figyelmét, hogy használják ki ezt
a lehetőséget, jelentessék meg a programjaikat, illetve írjanak cikket a már megtörtént programokról.
Poharelec László képviselő elismeréssel szólt a könyvtárvezető munkájáról. Kiteljesedett a feladata, plusz munkát is végez.
Nem értett egyet azzal, hogy a programok újságban való meg nem jelentetése lenne
az oka annak, hogy kevesen látogatják a rendezvényeket. Ma már szinten minden
családban van okos telefon, internet, amin keresztül értesülni tudnak a gyomaendrődi
programokról.
Az, hogy az intézményvezetők hogyan hajtják végre a feladataikat egyrészt az ő dolguk, de másrészt a képviselő-testületé, hogy hogyan hajtatja végre. E tekintetben a
képviselő-testület nem igazán jól szerepelt, mert ezek a problémák még mindig megvannak. Továbbra is az volt a véleménye, hogy legyen egy vezető a város kulturális
intézményei élén, aki összefogja és koordinálja a programokat, és akkor nem lennének ilyen problémák.
205. oldal

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök továbbra is kérte, hogy lehetőség szerint jelenjenek meg a programok a Gyomaendrődi Hírmondóban. Táblázatos formában
összeszerkesztve, hogy abban a hónapban milyen programok, rendezvények lesznek
a városban. Az újság eljut mindenkihez, ahhoz is, akinek nincs otthon internet, gondolt itt főleg az idősekre.
Az előre megszerkesztett táblázatot a lapzártára való felhívással együtt ki tudják küldeni az intézményvezetőknek, akiknek kötelessége ezt visszaküldeni a szerkesztőnek.
Próbáljanak meg együttműködni ezen a téren is.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető, köszönte a pozitív értékeléseket a könyvtári
dolgozók munkájával kapcsolatban.
Az újság szerkesztésével kapcsolatban hangsúlyozta, a programtáblázat elkészítését
nem tudja vállalni. Az újságért többet tenni már nem tud, amennyiben ez így nem
felel meg, akkor nagyon szívesen lemond erről a pozíciójáról. Az intézményvezetőknek eddig is meg volt a lehetőségük, hogy megküldjék a programjaikat az újság számára. Az, hogy ezt miért nem tették meg, azt tőlük kellene megkérdezni. Véleménye
szerint nem az ő feladata ezt összeszedni ilyen formában, amit egyébként nekik kellene megküldeni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök hangsúlyozta, ez legyen kötelessége minden
intézményvezetőnek.
Toldi Balázs polgármester egyetértett, minden intézményvezetőnek kötelessége elküldeni a havi programját az újság számára, aminek formája bármilyen lehet. Az újságban ezeknek meg kell jelenni. A szerkesztő feladata, hogy ezt bele szerkessze az
újságba.
Az újság éves szinten 4.4 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak, és ha ennyit költenek arra, hogy a lakosságot ingyenesen tájékoztassák, akkor, aki valamilyen szinten
kapcsolódik az önkormányzat és a hivatal működéséhez, annak ezt meg kell jelentetnie, hiszen saját érdeke, hogy az adott program, vagy hír a lehető legtöbb emberhez
eljusson.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök hangsúlyozta, törekedni kell arra, hogy az
információk eljussanak a lakossághoz, aminek az egyik legjobb módja az újságban
való megjelentetésük. Bízott abban, hogy az intézményvezetők nyitottak arra, hogy ez
az együttműködés megvalósuljon, és ebben lesz előrelépés. A város honlapján megjelentetett esemény naptárat is jó lenne, ha komolyan vennék.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a külterületre szánt újságok hogyan jutnak el az ott élő lakosokhoz. Miért elég a 400 példány.
Dinyáné Bánfi Ibolya válaszolva elmondta, a külterületre a postán keresztül jut el az
újság. Rendben és jól működik. A posta eddig minden hónapban 500 példány újságot
kért, de most jelezték, hogy elegendő a 400 példány.
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Megyeri László aljegyző tájékoztatásul elmondta, külterületre az újságot címezetlen
küldeményként viszi ki a posta, és csak oda, ahol van postaláda. Ezért van az a szám,
amit a posta megad.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában lezárta a témát, majd felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként a könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról szóló 1. döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
49/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető által készített szakmai beszámolót a Határ Győző Városi Könyvtár 2018. évi
működéséről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a törlési beszámoló jóváhagyására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
50/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár törlési beszámolóját, mely a
2018. évben törlésre került dokumentumokról készült.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2019. évre vonatkozó munkaterv elfogadásáról szóló 3.
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
51/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évre vonatkozó munkatervét.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaendrődi Hírmondó példányszámának
csökkentése miatt szükséges megállapodás módosításáról szóló döntési javaslatról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
52/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa
alapított Gyomaendrődi Hírmondó kiadásra kerülő példányszámát
2019. március 1-étől 6.100-ban határozza meg. A városi időszaki lap
kiadójával 2017. szeptember 5-én megkötött megállapodás módosítását következő tartalommal elfogadja:
„MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
a Gyomaendrődi Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról
Mely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint a Gyomaendrődi Hírmondó című városi időszaki lap alapítója (a továbbiakban: Alapító),
másrészről a
Határ Győző Városi Könyvtár (5500 Gyomaendrőd, Fő út 230., Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 634409, adószáma: 16654237-1-04, képviseli: Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető) mint a Gyomaendrődi
Hírmondó című városi időszaki lap kiadója (a továbbiakban: Kiadó)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmény:
A felek között 2017. szeptember 5-én megkötött, a Gyomaendrődi
Hírmondó városi időszaki lap kiadásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a következőkben módosítják.
2. A Megállapodás 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„2.1. Gondoskodik a Hírmondó évi 10 alkalommal, alkalmanként átlagban 20 oldalon, 6.100 példányban történő megjelentetéséről, valamint terjesztéséről.”
3. A Megállapodás 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.6. A terjesztés során a Kiadó gondoskodik arról, hogy lapszámonként
legalább 6.100 példányt ingyenesen eljuttasson a gyomaendrődi lakossághoz. A címzetlen reklám kiadványnak a megjelenést követő három
munkanapon belüli levélszekrénybe kézbesítésre előkészítése, továbbá
a köteles és tiszteletpéldányok postázása a Kiadó feladata.”
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Mttv. rendelkezései megfelelően irányadóak. A megállapodás három egymással szó
szerint megegyező példányban készült, melyet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta, és azt a felek elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják.
Gyomaendrőd, 2019. március

Gyomaendrőd, 2019. március

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
Jogilag ellenjegyzem:

Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya
intézményvezető
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Határidő: azonnal

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

6. Napirendi pont
Beszámoló a Szent Antal Népház 2018. évben végzett tevékenységéről, a 2019.
évi munkaterv beterjesztése
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, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Dr. Szonda István intézményvezető a képviselő-testület által meghatározott szempontrendszernek megfelelően elkészítette a Szent Antal Népház 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint
beterjesztette az intézmény 2019. évi munkatervét.
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Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a 2018. évben végzett
tevékenységről szóló beszámoló elfogadására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető beszámolóját, a Szent Antal
Népház 2018. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a 2019. évi munkaterv jóváhagyásáról
szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent Antal Népház 2019. évre szóló munkatervét.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2018. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2019. évi munkaterv beterjesztése
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 bizottság elnöknek.
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Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető is elkészítette az általa vezetett Kállai Ferenc Kulturális Központ 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az intézmény 2019. évi munkatervét.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek azok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérte, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre kerüljön
beterjesztésre a Sajt-és Túrófesztivál programterve.
Szavazásra bocsájtotta az 1. döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Weigertné Gubucz Edit intézményvezető beszámolóját, a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2018. évben végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2019. évi munkaterv jóváhagyásáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
56/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2019. évre szóló munkatervét.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi lakásgazdálkodási
tevékenységéről
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 Mária bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Kft. ügyvezető igazgatója a
meghatározott szempontrendszer alapján elkészítette a 2018. évi lakásgazdálkodási
tevékenységről szóló beszámolóját, és kéri a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen
azt elfogadni.
A beszámolóban bemutatásra került a bérlakások műszaki állapota, a megtett kezelői
intézkedések a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében. Továbbá kimutatásra került a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összege, a bérlői
kötelezettségek teljesítése mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése tekintetében. Valamint beszámolt a szolgálati és szociális lakásoknál tervezett
karbantartási és állagmegőrzési munkákról.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta a képviselő-testületnek annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési
javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
57/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott lakásgazdálkodási
beszámoló szempontrendszerében foglaltak alapján a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Egyes önkormányzati feladatok ellátását szabályozó közszolgáltatási szerződés
módosítása
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, az önkormányzat 2017. január 17én közszolgáltatási szerződést kötött a 100%-os tulajdonában lévő Zöldpark Gyoma212. oldal

endrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a köztemetők fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátásával, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati
hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására.
A képviselő-testület a január 31-ei ülésén döntést hozott arról, hogy a fenti közszolgáltatási szerződést módosítani kívánja úgy, hogy további közfeladatok ellátásával
bízza meg a gazdasági társaságát, mely feladat ellátását a fent hivatkozott EU normák
szerinti ellentételezéssel kíván finanszírozni.
A döntés alapján elkészült a hatályos közszolgáltatási szerződés módosító-tervezet,
mely megküldésre került az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat
Vizsgáló Irodának állásfoglalás kialakítása céljából, hogy az nem tartalmaz-e tiltott
állami támogatásnak minősülő elemet és az összeegyeztethető-e a vonatkozó uniós
joggal.
A pozitív állásfoglalás alapján beterjesztésre került a közszolgáltatási szerződés módosító-tervezet és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegezésű példánya jóváhagyásra.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a képviselő-testületnek a
közszolgáltatási szerződés módosítását a beterjesztett javaslatok szerint.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntések meghozatalára.
Elsőként a szerződés módosításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
58/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonában
lévő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságával 2017. január 27-én létrejött I.29/2017. iratszámú közszolgáltatási szerződés módosítását az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatást Vizsgáló Irodájának TVI5286/2019/CS/2/01 állásfoglalására figyelemmel a következő szövegezéssel állapítja
meg:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelepi út 2., cégjegyzékszám: 04-09-008715, adószám: 14596421-2-04) képviseli:
Dinya József ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2017. január
27-én létrejött I.29/2017. iratszámú Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatást Vizsgáló Irodájának TVI-5286/2019/CS/2/01 állásfoglalására figyelemmel az alábbiak szerint módosítják:
1. A szerződés tárgyát a „A közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével, a köztemetők, állati hulladék befogadó, a gyepmesteri telep és a sportlétesítmények üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására” megnevezésben állapítják meg.
2. A Szerződés 1.1. pontja kiegészül a következő 1.1.5. és 1.1.6. és 1.1.7. alpontokkal.
„1.1.5. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a szerinti kóbor állatok befogása.
1.1.6. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése.
1.1.7. Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő állati hulladék befogadó
telep (a továbbiakban: Állati hulladék befogadó telep) és gyepmesteri telep (a továbbiakban: Gyepmesteri telep) üzemeltetése.”
3. A Szerződés 1.3. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel
a 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt., valamint a 25/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozat jelzésű normatív aktusaival utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.”
4. A Szerződés 2.1. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„2.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén
az 1.1 pontban rögzített közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével, az Önkormányzat köztemetőinek, állati hulladék befogadójának, gyepmesteri telepének, a Varga Lajos Sportcsarnoknak és műfüves sportpályának az üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok
ellátásával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)”
5. A Szerződés 3.5. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„3.5. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a szerinti
kóbor állatok befogása melynek keretében:
3.5.1. ellátja a település utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárását, a
kóbor állatok és ebek kíméletes végrehajtású befogását, továbbá az önkormányzati
közutakon található állati eredetű maradványok elszállítását és ártalmatlanítását,
3.5.2. ellátja a befogott állatoknak a Gyepmesteri telepre szállítását, gondozását és a
hatósági állatorvos utasítása szerinti megőrzését, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozatában megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után, a tulajdonosnak való kiadását, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tételét,
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3.5.3. a befogott ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, az eb további sorsára utaló
adatokat,
3.5.4. megállapítja a Gyepmesteri telep részletes működési, továbbá munka- és a legalább heti .... órás ügyfélfogadási rendjét.”
6. A Szerződés 3.6. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„3.6. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §-a
szerinti állati eredetű melléktermék kezelése melynek keretében:
3.6.1. gondoskodik az Állati hulladék befogadó telep időjárástól független jó megközelíthetőségéről, a kerítés és a kapu zárhatóságáról,
3.6.2. gondoskodik az építmény és az alapvető személyi higiénia kielégítéséről és a konténer tárolásáról, az építmény előtti mosható tér, konténertároló határoló felületeinek
moshatóságáról és a szennyvízkezelésről, továbbá a kis és közepes testű állatok mérlegelési lehetőségéről
3.6.3. bizonylatolást is végző személyzetet alkalmaz,
3.6.4. működési szabályzatot és legalább heti …… órás ügyfélfogadást alakít ki.”
7. A Szerződés kiegészül a következő 3.7., 3.8. és 3.9. pontokkal.
„3.7. Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő Állati hulladék befogadó
telep és Gyepmesteri telep műszaki üzemeltetése a vagyonleltárában szereplő, a szerződés 2. melléklete szerinti berendezésekkel és felszerelésekkel a 3.5. és 3.6. pontban
foglalt feladatok kiszolgálása céljából.
„3.8. A Közszolgáltató használatába adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3.9. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a szerződés 4. melléklete tartalmazza.”
8. A Szerződés 4.3. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„4.3. A Közszolgáltató kezdeményezi, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás
ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat az Önkormányzat végezze el, vagy a döntése szerint a Közszolgáltatóval végeztesse el, mely utóbbi esetben az adott Közszolgáltatásra vetített költségeket a jogszabályban meghatározott módon a Közszolgáltatás ellentételezésében érvényesíti.”
9. A Szerződés 4.8. pontja helyébe a következő szövegezés lép.
„4.8. A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2.1., 3.3.1 és 3.7. pontokban
meghatározott önkormányzati vagyon birtoklására és használatára.”
10. A Szerződés 4.10. pontjának „kezdeményezi az ingatlan funkciójának megfelelő
karbantartását” szövegrésze helyébe az „elvégzi az ingatlan funkciójának ellátáshoz
szükséges karbantartásokat” szövegezés lép.
11. A Szerződés kiegészül a következő 9.3. ponttal.
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„9.3. A felek megállapítják, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti bejelentés megtörtént az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé, amelyet az 2016. december
7-én kelt, TVI-5286/2016/CS/1/01, valamint a 2019. február 6-án kelt TVI5286/2019/CS/2/01 szám alatti állásfoglalásával visszaigazolt.”
12. A Szerződés 1. melléklete e szerződés 1. melléklete szerinti tartalommal módosul.
13. A Szerződés 2. melléklete e szerződés 2. melléklete szerinti tartalommal módosul.
14. A Szerződés 3. melléklete e szerződés 3. melléklete szerinti tartalommal módosul.
15. A Szerződés 4. melléklete e szerződés 4. melléklete szerinti tartalommal módosul.
16. A Szerződés 6. melléklete e szerződés 5. melléklete szerinti tartalommal módosul.
17. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1-16. pontban foglalt módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
18. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. március
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Dinya József
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
Pap-szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
1. melléklet
[1. melléklet]
Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
Csak bevétel beszedésével megbízott kihelyezett házipénztár működtetése
216. oldal

A kizárólag önkormányzati bevétel beszedését ellátó kihelyezett házipénztár vezetését a megbízott, a megbízó Gyomaendrőd Város Önkormányzatával (továbbiakban:
Önkormányzat) kötött megállapodás alapján, a saját, erre a célra kialakított, megfelelő
biztonsági követelményekkel ellátott irodahelyiségében végzi.
A megbízott az Önkormányzat nevében kiszámlázza és beszedi az Önkormányzattal
kötött megállapodás szerinti szolgáltatási díjakat. A beszedett díjakat más helyett történő számlakibocsájtás útján szedi be, melyet az Áfa törvény 160-162. §-a fogalmaz
meg. A szolgáltatás nem egyszeri, hanem folyamatos jellegű, a bevallást és az adó
befizetését az önkormányzat végzi, nem a számlakiállítással megbízott. A más helyett
kibocsátott számláknak nem a megbízott saját számlái között, hanem az Önkormányzat számlasorszám tartományában kell szerepelniük.
Az Önkormányzat a megbízás szerinti szolgáltatással kapcsolatos bevételek és a
készpénz feladások rögzítésére 2019. január 1. napjától az önkormányzati ASP szakrendszer KASZPER modulját biztosítja a megbízott részére, melyben kizárólag az Önkormányzat megállapodás szerinti pénztárához biztosít hozzáférést, a megbízott által
megnevezett pénztáros részére. A pénztárosnak az ASP rendszerhez történő hozzáférést az Önkormányzat erre feljogosított személye adhat, akkor, ha az ASP gazdálkodási rendszerhez való hozzáférés fizikai és logikai követelményei maradéktalanul biztosítottak.
A pénztári tételek rögzítését az ASP szakrendszer dokumentációja alapján kell elvégezni. A pénztári befizetéssel egyidejűleg a pénzmozgással kapcsolatos kimenő
számlát a 1310-es menüpontban kell rögzíteni, az adott részletező kód és tétel megnevezés figyelembevételével. A számla elkészítésével egyidejűleg az utalvány rendelet automatikusan elkészül.
Minden házipénztári befizetésről a számla elkészítését követően a 623-as menüpontban bevételi pénztárbizonylat készül 3 példányban, melyet az ASP rendszer az utalványrendelet kiválasztását követően automatikusan előállít. A bevételi pénztárbizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A
készpénzfizetési számlát az ügyfél nevére kell kiállítani, még abban az esetben is, ha a
szolgáltatás megrendelése megbízott közbenső szolgáltató útján történik. Ebben az
esetben a szolgáltató által bemutatott ügyfél által aláírt írásos megbízás csatolása
szükséges. A bizonylatot - a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából - a
befizetővel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A bevételi pénztárbizonylat három példányban kerül nyomtatásra, melyből
a)
az első két példány a könyvelés bizonylata, ezt a pénztári alapokmányokkal és a
vonatkozó pénztárjelentéssel együtt dossziéban lefűzve a könyvelés részére kell átadni,
b)
a harmadik példányt a befizető részére kell átadni.
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A házipénztárból kifizetés nem teljesíthető, kiadásként csak a befolyt bevételek készpénzfeladása történhet. Minden házipénztári készpénzfeladásról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a 623-as menüpontban. A kiadási bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a banki alapbizonylatot.
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével a 627-es menüpontban pénztárzárást kell végeznie, az időszak ellenőrzése után történik a zárás.
A házipénztárban a pénztárzárlat után maximum 200.000 Ft záró pénzkészlet tartható.
A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt - készpénzfeladás
címen - be kell fizetni az Önkormányzat Békés Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlájára. A pénztár bevételeit és készpénzfeladásait valamint
az azok alátámasztásául szolgáló alapbizonylatokat tartalmazó dossziét, továbbá a
számlák 3. példányát legkésőbb az adott hónapot követő hó 3. munkanapjáig a pénztáros köteles leadni, és azzal elszámolni a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya felé.
A pénzkezeléssel megbízott dolgozó a kihelyezett pénztárat önállóan, teljes anyagi
felelősséggel kezeli. Feladatai közé tartozik a pénztárban tartott készpénz kezelése,
megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése. A pénz megőrzésére az Önkormányzat pénzkazettát biztosít.
2. melléklet
[2. melléklet]
Sportcsarnok, műfüves sportpálya és állati hulladék befogadó telep önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és felszerelései [3.3.2.] és
[3.7.]
Varga Lajos Sportcsarnok
a) Kis értékű eszközök
Megnevezés
Vitrines szekrény-(szekrény+hirdetőtábla)
"Varga Lajos" emléktábla
Beépített szekrény 4 ajtós
Beépített ventillátor
Egészségügyi doboz
Falétra
Fali gyűrű
Fapad az öltözőkben
Felemáskorlát
Férfi korlát
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Nettó érték
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

Darabszám
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
18,00
2,00
1,00

Férfi nyújtó
Íróasztal
Kápás ló
Korlát kocsi
Linóleum ( tekercs )
Súlyzó 2 kg-os
Súlyzó 3 kg-os
Súlyzó 4 kg-os
Svédszekrény 5 részes
Szekrény 2 ajtós
Szemetes kuka
Telefon
Tornapad
Tornaszőnyeg 140x400x100
Tűzoltó készülék 5 kg-os
Tűzoltó készülék (Halonnal oltó)
Ugródeszka
Zsámoly

0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

b) Nagy értékű eszközök
Megnevezés
Önjáró padlósúroló automata FIMAP iMx50B Eco mód
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Állva-ülve emelő+alapgép 15d
Alumínium létra
Beépített szekrény
Futószőnyeg
Hát+hasizom erősítő+alapgép 15d
Helio 7 állvány, létra 7m-es
Kézilabdakapu
Kosárlabda plexipalánk és rugó
Mell+hátizom erősítő+alapgép 15d
Padlószőnyeg
Párnázott tornagerenda
Védőháló 27x7 m
Védőháló, 664 m2
Végtaghajlító+alapgép 15d
Ventillátor
Versenygyűrű+gyűrűkonzol
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1,00
2,00
1,00
1,00
10,00
36,00
16,00
22,00
4,00
1,00
2,00
1,00
6,00
3,00
4,00
1,00
1,00
20,00

Nettó érték Darabszám
605 440,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00

Műfüves sportpálya
A Pálya elemei
Megnevezés
SBR színezett gumi
Palánkrendszer elemei
Műfű és kellékanyagai
Kézilabdakapu, alu. Hüvelyes, kültéri
Kézilabdaháló, egyedi

Mennyiség
11088 kg
1
924 m2
2 db
1 pár

Palánkrendszer elemei
Megnevezés
Palánk 1100x2500x18 mm
A-oszlop 1800 mm
B-oszlop 6000 mm
BKJ oszlop 6000 mm
BKD oszlop 6000 mm
BS oszlop 6000 mm
BTS oszlop
Labdafogó háló 22x3,9 m
Labdafogó háló 42x3,9 m

Mennyiség
50 db
66 db
28 db
2 db
2 db
4 db
8 db
2 db
2 db

Állati hulladék befogadó telep vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései

Megnevezés
Karcher Magasnyomású Mosó
550 literes ATEV konténer
Nikon Coolpix A 10 fényképező gép
Mobiwire Dakota 3G Handset Mobil
Mobiwire Sakari 3G Mobil telefon
3. melléklet
[3. melléklet]

Nettó érték

Darabszám

0
25.338
0
0
0

Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.8.]
a) 5168/7 hrsz. endrődi köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.952.552,- Ft,
b) 3750 hrsz. gyomai köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.029.617,- Ft.
c) 3748/2 hrsz. a gyomai temető bővítéséhez vásárolt terület könyvszerinti nettó érték: 1.484.400,- Ft.
d) 1587 hrsz. sportcsarnok könyvszerinti nettó érték: 68.770.859,-Ft,
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1
2
1
2
1

e) 1099 hrsz. műfüves pálya könyvszerinti nettó érték: 6.814.365,-Ft
f) 02760/2 hrsz.-ú állati hulladék befogadó telep könyvszerinti nettó érték:
19.205.476,- Ft.
4. melléklet
[4. melléklet]
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.9.]
S.sz.
1.

2.

3.
4.

5.

Megnevezés
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos
közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti
kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás,
ültetés
Sövénynyírás
Kner tér
Szabadság tér
Kolman ltp.
Kossuth Lajos út
Áchim utca
Bajcsy Zsilinszky út
Pásztor János utca
Hősök útja
Gyepfelületek gondozása és
fenntartása, új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
Református templom és Kis
Bálint Általános Iskola melletti
terület
Sportcsarnok melletti terület a
sétánnyal
Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
Pásztor János út (Fő út-Kossuth
út közötti szakasza)

Mutatószám

Mennyiség

250 db/év

250 db

580 db/év

580 db

6 alkalom - 1 464 m
115 m
11 m
134 m
441 m
50 m
550 m
50 m
113 m
9 alkalom/év 82 314 m2

8 784 m
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1 600 m2
2 662 m2
2 390 m2

3 000 m2
804 m2
1 092 m2
7 700 m2
1 956 m2
8 200 m2

740 826 m2

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Pásztor János tér
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti szakasza)
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
centrumig)
Erzsébet liget
Buszforduló (sportpálya)
Vásártéri ltp.
Damjanich tér
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és
gondozása
Egyéb növényápolási munkák,
oszlopra helyezet cserepes virágok
Növényvédelem
Zöldfelület takarítás
Lomb összegyűjtése, elszállítása
Szökőkutak üzemeltetése
Kner tér
Szabadság tér
Köztéri szobrok állapotának
figyelemmel kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő
burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása park
területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
Zászlózás
Március 15.
Május 1.
Június 4.
Augusztus 20.
Október 23.
Önkormányzati köztemetők
fenntartási és üzemeltetési
feladatai
Építmények, közművek, utak,

782 m2
4 800 m2
9 900 m2
853 m2
28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2
2 alkalom/év - 800 m2

1 600 m2

130 db

130 db

3 alkalom/év - 2 000 m2
9 alkalom/év - 82 314 m2
3 alkalom/év - 67 876 m2

6 000 m2
740 826 m2
203 628 m2

7 hó/év - 1440 üzem- 10 080 üzemóra
óra/hó
720 üzemóra
720 üzemóra
9 alkalom/év - 9 db
81 db
9 alkalom/év - 3870 m2

34 830 m2

sétányok, buszmegállók, időjárástól fügigatlanhoz nem csatlakozó
gően
gyalog utak
5 alkalom/év - 220 db
1 100 db

Endrőd
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103 400 m2

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

15 alkalom/év - 43 500 m2
árkok, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, közGyoma
célú zöldterületek karbantartá- 15 alkalom/év - 59 900 m2
sa, gondozása
Temetkezési üzemeltetői szol- 1 fő temetkezés szolgáltatágáltatáshoz kapcsolódó ügyinsi ügyintéző 2óra/nap
tézői feladatok
- sírhelyek nyílvántartása
1 fő gazdasági ügyintéző
- karbantartási, zölterület gon1 óra/nap
dozási feladatok irányítása
- üzemelést végző dolgozókkal
1 fő műszaki irányító
kapcsolatos adminisztrációs
1 óra/nap
feladatok
Ravatalozó takarítása
Endrőd: 112 m2
Gyoma: 131 m2
Ravatalozó nyitása, zárása,
1 fő 4 óra
ügyfélszolgálati feladatok ellá(80 óra * 12 hónap)
tása temetési szertartásokkor a
temetkezési szolgáltatókkal,
búcsúztató szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése
Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
Sírnyitás és sírásás
db/év
Varga Lajos Sportcsarnok és
műfüves pálya sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
155 m2 * 1 alkalom nap
1473 m2 * 1 alkalom/hét
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti
1473 m2 * 8 alkalom/év
takarítás
A létesítmény:
1 fő gondnok/nap
a) nyitása, zárása,
(160 óra * 12 hónap)
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) a szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi lépé223. oldal

960 óra/év

243 m2
960 óra/év

17 400 óra/év

1 473 m2

1 920 óra/év

26.

27.

28.

29.

30.
31.

sek megtétele,
f) Nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási
és higiénia felszereléssel való
ellátása
h) a létesítményt rendszeresen
vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek
rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző berendezés beüzemelése, üzembe tartása
Eseti és éves karbantartási
1 fő karbantartó 1 óra/nap
munkálatok, azaz olyan rendel(20 óra * 12 hónap)
tetésszerű használatot biztosító
állagmegóvási feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak
Sportcsarnok és műfüves pálya
1 fő gazdasági ügyintéző
üzemeltetésével kapcsolatos
4 óra/hét
ügyintézői feladatok
1 fő műszaki irányító
a) üzemelést végző dolgozók4 óra/hét
kal kapcsolatos adminisztrációs (2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hófeladatok
nap)
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok
beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
2 039 m2 * nap
a) napi takarítás
2 039 m2 * 4 alkalom/év
b) nagytakarítás
495 m2 * 60 alkalom/év
c) rendezvények utáni eseti
takarítás
Létesítmény nyitása zárása,
1 db* nap
riasztó kezelése
A hivatal takarításával kapcso1 fő gazdasági ügyintéző
latos ügyintézői feladatok
2 óra/hét
a) a feladatot végző dolgozók- (1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hó224. oldal

240 óra/év

384 óra/év

2 039 m2

260 db
288 óra/év

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

nap)
kal kapcsolatos adminisztrációs
munka
1 fő műszaki irányító
b) dolgozók irányítása
4 óra/hét
c) tisztító és higiéniai anyagok (1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hónap)
beszerzése
Gyepmesteri feladatok ellátása és gyepmesteri telep
üzemeltetése
(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10
600 óra/10hó
a) a létesítmény nyitása, zárása,
hónap)
b) beérkező állatok előírásoknak megfelelő elhelyezése,
gondozása, élelmezése (etetés,
friss vízzel való ellátás), egészségük megóvása, a kennelek,
ólak, napi tisztántartása
c) karanténozásra átvett állatok
megfigyelése,
d) állatok oltásra történő előkészítése,
e) állatok etetéséhez szükséges
táplálék beszerzése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét biztosítása
g) a telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, az előírt naprakész nyomtatványok, nyilvántartások vezetése
h) az állatok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása
i) publikus adatbázis létrehozása és üzemeltetése
a) A város közterületén tartóz(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10
600 óra/10hó
kodó kóbor ebek befogása,
hónap)
szállítása
b) Önkormányzati kezelésű
utakon található elhullott állatok tetemeinek begyűjtése
Kutyaeledel beszerzés
2,1 kg/nap
643 kg/10hó
Állatorvosi szolgáltatás
9 alkalom/hó 90.alkalom/10hó
Állati hulladékbefogadó telep üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
(1 fő * 30 óra * 4 hét * 10 1200 óra/10hó
b) beérkező tetemek és hullahónap)
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dék előírásoknak megfelelő
elhelyezése,
c) a telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, az előírt naprakész nyomtatványok, nyilvántartások vezetése,
d) a telep higiéniai feladatainak
ellátása,
e) a hulladék ártalmatlanító
telepre történő elszállításának
megszervezése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét biztosítása
39.
Hulladék ártalmatlanítás
5. melléklet
[6. melléklet]

3.100kg/hó

31.000kg/10hó

A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összeMutatók
tevői:
(Ft/hó)
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, 12 hónap
zöldterület kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
303.470,Munkaruha, védőfelszerelés
12.000,Palánták beszerzése
0,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 17.600,Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
136.364,Utazás, kiküldetés költsége
31.702,Karbantartás, javítás költségei,
106.250,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 46.000,vos
Telefon, internet, posta, hirdetés
10.395,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
1.169.552,Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemel- 12 hónap
tetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
15.000,-
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Összeg
(Forintban)
22.000.000,3.996.840,3.641.640,144.000,0,211.200,3.968.536,1.636.372,380.424,1.275.000,552.000,124.740,14.034.624,14.034.624,9.500.000,297.600,180.000,-

Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
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600,8.700,500,14.560,9.148,13.345,500,729.314,12 hónap

41.225,328.200,15.000,2.500,1.101,18.950,4.000,9.400,8.975,605.816,12 hónap

39.000,2.613,650,9.397,6.400,500,509.190,-

7.200,104.400,6.000,450.632,174.720,109.776,160.140,5.996,8.751.768,8.751.768,5.922.000,4.656.308,494.700,3.938.400,180.000,30.000,13.208,495.900,227.400,48.000,112.800,107.700,7.269.792,7.269.792,-6.500.000,6.813.000,507.156,468.000,31.356,7.800,195.564,112.764,76.800,6.000,6.110.280,6.110.280,-

Állati hulladék befogadó telep
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Hulladék ártalmatlanítás
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyepmesteri telep
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Egyéb vegyes szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Határidő: azonnal

10 hónap
24.625,836,550,1.500,400,4.500,16.070,3.200,600,350.000,178.270,10 hónap
51.720,4.167,550,1.500,400,4.500,35.000,3.200,600,8.333,178.270,-

5.223.600,279.112,246.252,8.360,5.500,15.000,4.000,3.743.700,45.000,160.700,32.000,6.000,3.500.000,1.782.700,1.782.700,-581.912,2.882.400,583.370,517.200,41.670,5.500,15.000,4.000,516.330,45.000,350.000,32.000,6.000,83.330,1.782.700,1.782.700,-

Toldi Balázs polgármester a következőkben a szerződés egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
59/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonában
lévő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságával 2017. január 27-én létrejött, és a …/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozatával módosított I.29/2017.
iratszámú közszolgáltatási szerződésnek az egységes szerkezetbe foglalt szövegét a
következők szerint állapítja meg:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS[1]
A közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a
köztemetők, állati hulladék befogadó, a gyepmesteri telep és a sportlétesítmények üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival
kapcsolatos közfeladatok ellátására[2]
A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Dinya József ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.,
cégjegyzékszám: 04-09-008715,
adószám: 14596421-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása a zöldterület kezeléssel;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása, továbbá
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) bekezdésében
meghatározott üzemeltetési feladatok ellátása;
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1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. §
(1) bek. 15. pontjában foglalt sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények
fenntartása és üzemeltetése.
1.1.4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. §
(1) bekezdése szerint, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal
létrehozása és fenntartása.
1.1.5.[3] Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a
szerinti kóbor állatok befogása.
1.1.6.[4] Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
19. §-a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése.
1.1.7.[5] Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő állati hulladék befogadó
telep (a továbbiakban: Állati hulladék befogadó telep) és gyepmesteri telep (a továbbiakban: Gyepmesteri telep) üzemeltetése.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az
Önkormányzat a 100%-os tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3.[6] Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel a 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt., valamint a 25/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozat jelzésű
normatív aktusaival utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában
kizárólag az Önkormányzat ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően teljes körű ellenőrzési
jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben
várható nettó árbevételének legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő
szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
2.1.[7] Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az 1.1 pontban rögzített közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével, az Önkormányzat köztemetőinek, állati hulladék befogadójának, gyepmesteri telepének, a Varga Lajos Sportcsarnoknak és műfüves sportpályának az üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok
ellátásával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a
hatályban lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
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2.3. Szerződő felek a szerződést 2017. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig
tartó időtartamra kötik meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a)
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c)
Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e)
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f)
Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
h) Zöldfelület takarítás
i)
Lomb összegyűjtése, elszállítása
j)
Szökőkutak üzemeltetése
k)
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l)
Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
3.2. Önkormányzat köztemetőinek fenntartási és üzemeltetési feladatai.
3.2.1 A Közszolgáltató a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 346 m2 területű, valamint az 5168/7 hrsz. alatt bejegyzett 6 ha 5906
m2 területű, köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése az következő feladatok ellátásával:
a) építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, közcélú
zöldterületek karbantartása, gondozása,
b) temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok lebonyolítása,
c) ravatalozó takarítása,
d) ravatalozó nyitása, zárása,
e) sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
f) elhunytak hűtése,
g) sírnyitás és sírásás
h) utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2.2 A Közszolgáltató a Szerződés 1. mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és
pénzkezelési szabályzat szerint beszedi a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az Önkormányzat felé.
3.3. A Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak köre.
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3.3.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 30005/14379/2016. szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezi a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő 1587 hrsz-ú, 2471
m2 alapterületű felülépítményes ingatlan, természetben a Varga Lajos Városi Sportcsarnok (a továbbiakban: Sportcsarnok), továbbá a 30005/14380/2016. szám alatt
2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint a belterület 1099
hrsz-ú, ingatlanon lévő 924 m2 alapterületű műfüves pálya.
3.3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanhoz tartoznak a Sportcsarnok
vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések a szerződés 2. melléklete
szerint.
3.3.3 A Közszolgáltató gondoskodik az ingatlan őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb
közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők szerint:
a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények
tisztálkodási és higiénia felszereléssel való ellátása,
b) az ingatlan előtti kültérnek a közútig, továbbá sétányig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges
elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási rendszer üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot
biztosító állagmegóvási feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak
vagy beruházásnak,
f) a létesítményt rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek rögzítése, koordinálása és sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei
edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb közösségi, kulturális és szórakoztató programokhoz
g) sporteseményeken az eredményjelző berendezés kezelése
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3.4 Az 1.1.4 pontban foglalt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt található központi hivatali épületének takarítása.
3.5.[8] Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a szerinti kóbor állatok befogása melynek keretében:
3.5.1.[9] ellátja a település utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárását, a
kóbor állatok és ebek kíméletes végrehajtású befogását, továbbá az önkormányzati
közutakon található állati eredetű maradványok elszállítását és ártalmatlanítását,
3.5.2.[10] ellátja a befogott állatoknak a Gyepmesteri telepre szállítását, gondozását és
a hatósági állatorvos utasítása szerinti megőrzését, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozatában megállapított tartási és ápolási költségek
megtérítése után, a tulajdonosnak való kiadását, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tételét,
3.5.3.[11] a befogott ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a befogás helyét,
idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, az eb további sorsára
utaló adatokat,
3.5.4.[12] megállapítja a Gyepmesteri telep részletes működési, továbbá munka- és a
legalább heti .... órás ügyfélfogadási rendjét.
3.6.[13] Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.
§-a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése melynek keretében:
3.6.1.[14] gondoskodik az Állati hulladék befogadó telep időjárástól független jó megközelíthetőségéről, a kerítés és a kapu zárhatóságáról,
3.6.2.[15] gondoskodik az építmény és az alapvető személyi higiénia kielégítéséről és a
konténer tárolásáról, az építmény előtti mosható tér, konténertároló határoló felületeinek moshatóságáról és a szennyvízkezelésről, továbbá a kis és közepes testű állatok
mérlegelési lehetőségéről
3.6.3.[16] bizonylatolást is végző személyzetet alkalmaz,
3.6.4.[17] működési szabályzatot és legalább heti …… órás ügyfélfogadást alakít ki.
3.7.[18] Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő Állati hulladék befogadó
telep és Gyepmesteri telep műszaki üzemeltetése a vagyonleltárában szereplő, a szerződés 2. melléklete szerinti berendezésekkel és felszerelésekkel a 3.5. és 3.6. pontban
foglalt feladatok kiszolgálása céljából.
3.8.[19] A Közszolgáltató használatába adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti
ki-mutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3.9.[20] A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a
szerződés 4. melléklete tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a
személyi-, tárgyi- és vagyoni feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint
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a szükséges létszámú és képzettségű szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának idejére.
4.3.[21] A Közszolgáltató kezdeményezi, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat az Önkormányzat végezze el, vagy a döntése szerint a Közszolgáltatóval
végeztesse el, mely utóbbi esetben az adott Közszolgáltatásra vetített költségeket a jogszabályban meghatározott módon a Közszolgáltatás ellentételezésében érvényesíti.
4.4. Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a
megfelelő tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a
tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 5. melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8.[22] A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2.1., 3.3.1 és 3.7. pontokban
meghatározott önkormányzati vagyon birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének
megfelelően használhatja. A Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei az Önkormányzatot
terhelik. Ennek keretében a Közszolgáltatónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
a) elvégzi az ingatlan funkciójának ellátáshoz szükséges karbantartásokat[23], gondoskodik az ingatlan megbízható üzemeltetéséről, a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek takarításáról (ide értve a napi
műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható
károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden
egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági, szakhatósági és
műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
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előírások) szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles
a jelen szerződésben reá háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény,
valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai szerint. A Közszolgáltató az
önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os
mértéket meghaladó csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását
igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati
vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát
képező ingó- és ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és
személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a Közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 6. melléklet részletezi.
6.1.2 A támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikke szerint kerül megállapításra. Az Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás mű235. oldal

ködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett
bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban
foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege
nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a
túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra
fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják és a szerződés esetleges módosítására javaslatot
tesznek.
7.2. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a
tárgyévet megelőző év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
7.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat jogosult adatokat, dokumentumokat
bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. § alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított
90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott
állapotban visszaadni,
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c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás
útján, az általa használt önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat
ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A 6.1 szerinti Ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya alá tartozik, mert:
9.1.1. az Önkormányzat a Közszolgáltatót az 1.3. pontban foglalt normatív aktusával
ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a 4.
melléklet szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta,
9.1.2. az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és
átlátható módon előzetesen állapította meg a 6. melléklet szerint,
9.1.3. a 6. mellékletben foglalt mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben
való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az észszerű nyereségre,
9.1.4. az 1.4 pont szerint kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű
ellentételezés azon költségek elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy
átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál
felmerülnének.
9.3.[24] A felek megállapítják, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti bejelentés megtörtént az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé, amelyet az 2016. december
7-én kelt, TVI-5286/2016/CS/1/01, valamint a 2019. február 6-án kelt TVI5286/2019/CS/2/01 szám alatti állásfoglalásával visszaigazolt.
9.2. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
9.3. A Közszolgáltató éves közszolgáltatási beszámolót készít, melyet az üzleti beszámolójának elfogadását követő 30 napon belül nyújt be. A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza a Rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt tartalmi elemeket, valamint
az Önkormányzat által nyújtott Díjkompenzáció tételes éves elszámolását (a továbbiakban: Éves elszámolás). Ennek elfogadásával az Önkormányzat igazolja a Közszolgáltatási tevékenység elvégzését.
9.4. A szerződésre az Mötv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
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Mellékletek:
1. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
2. Sportcsarnok, műfüves sportpálya és állati hulladék befogadó telep önkormányzati
vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és felszerelései [3.3.2.] és [3.7.]
3. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.8.]
4. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.9.]
5. Beszámoló szerkezete [4.6.]
6. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
1. melléklet
Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.][25]
Csak bevétel beszedésével megbízott kihelyezett házipénztár működtetése
A kizárólag önkormányzati bevétel beszedését ellátó kihelyezett házipénztár vezetését a megbízott, a megbízó Gyomaendrőd Város Önkormányzatával (továbbiakban:
Önkormányzat) kötött megállapodás alapján, a saját, erre a célra kialakított, megfelelő
biztonsági követelményekkel ellátott irodahelyiségében végzi.
A megbízott az Önkormányzat nevében kiszámlázza és beszedi az Önkormányzattal
kötött megállapodás szerinti szolgáltatási díjakat. A beszedett díjakat más helyett történő számlakibocsájtás útján szedi be, melyet az Áfa törvény 160-162. §-a fogalmaz
meg. A szolgáltatás nem egyszeri, hanem folyamatos jellegű, a bevallást és az adó
befizetését az önkormányzat végzi, nem a számlakiállítással megbízott. A más helyett
kibocsátott számláknak nem a megbízott saját számlái között, hanem az Önkormányzat számlasorszám tartományában kell szerepelniük.
Az Önkormányzat a megbízás szerinti szolgáltatással kapcsolatos bevételek és a
készpénz feladások rögzítésére 2019. január 1. napjától az önkormányzati ASP szakrendszer KASZPER modulját biztosítja a megbízott részére, melyben kizárólag az Ön238. oldal

kormányzat megállapodás szerinti pénztárához biztosít hozzáférést, a megbízott által
megnevezett pénztáros részére. A pénztárosnak az ASP rendszerhez történő hozzáférést az Önkormányzat erre feljogosított személye adhat, akkor, ha az ASP gazdálkodási rendszerhez való hozzáférés fizikai és logikai követelményei maradéktalanul biztosítottak.
A pénztári tételek rögzítését az ASP szakrendszer dokumentációja alapján kell elvégezni. A pénztári befizetéssel egyidejűleg a pénzmozgással kapcsolatos kimenő
számlát a 1310-es menüpontban kell rögzíteni, az adott részletező kód és tétel megnevezés figyelembevételével. A számla elkészítésével egyidejűleg az utalvány rendelet
automatikusan elkészül.
Minden házipénztári befizetésről a számla elkészítését követően a 623-as menüpontban bevételi pénztárbizonylat készül 3 példányban, melyet az ASP rendszer az utalványrendelet kiválasztását követően automatikusan előállít. A bevételi pénztárbizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A
készpénzfizetési számlát az ügyfél nevére kell kiállítani, még abban az esetben is, ha a
szolgáltatás megrendelése megbízott közbenső szolgáltató útján történik. Ebben az
esetben a szolgáltató által bemutatott ügyfél által aláírt írásos megbízás csatolása
szükséges. A bizonylatot - a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából - a
befizetővel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A bevételi pénztárbizonylat három példányban kerül nyomtatásra, melyből
a)
az első két példány a könyvelés bizonylata, ezt a pénztári alapokmányokkal és a
vonatkozó pénztárjelentéssel együtt dossziéban lefűzve a könyvelés részére kell átadni,
b)
a harmadik példányt a befizető részére kell átadni.
A házipénztárból kifizetés nem teljesíthető, kiadásként csak a befolyt bevételek készpénzfeladása történhet. Minden házipénztári készpénzfeladásról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a 623-as menüpontban. A kiadási bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a banki alapbizonylatot.
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével a 627-es menüpontban pénztárzárást kell végeznie, az időszak ellenőrzése után történik a zárás.
A házipénztárban a pénztárzárlat után maximum 200.000 Ft záró pénzkészlet tartható.
A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt - készpénzfeladás
címen - be kell fizetni az Önkormányzat Békés Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlájára. A pénztár bevételeit és készpénzfeladásait valamint
az azok alátámasztásául szolgáló alapbizonylatokat tartalmazó dossziét, továbbá a
számlák 3. példányát legkésőbb az adott hónapot követő hó 3. munkanapjáig a pénztáros köteles leadni, és azzal elszámolni a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya felé.
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A pénzkezeléssel megbízott dolgozó a kihelyezett pénztárat önállóan, teljes anyagi
felelősséggel kezeli. Feladatai közé tartozik a pénztárban tartott készpénz kezelése,
megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése. A pénz megőrzésére az Önkormányzat pénzkazettát biztosít.
2. melléklet
Sportcsarnok, műfüves sportpálya és állati hulladék befogadó telep önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és felszerelései [3.3.2.] és
[3.7.][26]
Varga Lajos Sportcsarnok
a) Kis értékű eszközök
Megnevezés
Vitrines szekrény-(szekrény+hirdetőtábla)
"Varga Lajos" emléktábla
Beépített szekrény 4 ajtós
Beépített ventillátor
Egészségügyi doboz
Falétra
Fali gyűrű
Fapad az öltözőkben
Felemáskorlát
Férfi korlát
Férfi nyújtó
Íróasztal
Kápás ló
Korlát kocsi
Linóleum ( tekercs )
Súlyzó 2 kg-os
Súlyzó 3 kg-os
Súlyzó 4 kg-os
Svédszekrény 5 részes
Szekrény 2 ajtós
Szemetes kuka
Telefon
Tornapad
Tornaszőnyeg 140x400x100
Tűzoltó készülék 5 kg-os
Tűzoltó készülék (Halonnal oltó)
Ugródeszka
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Nettó érték
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

Darabszám
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
18,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
10,00
36,00
16,00
22,00
4,00
1,00
2,00
1,00
6,00
3,00
4,00
1,00
1,00

Zsámoly
b) Nagy értékű eszközök
Megnevezés
Önjáró padlósúroló automata FIMAP iMx50B Eco mód
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Állva-ülve emelő+alapgép 15d
Alumínium létra
Beépített szekrény
Futószőnyeg
Hát+hasizom erősítő+alapgép 15d
Helio 7 állvány, létra 7m-es
Kézilabdakapu
Kosárlabda plexipalánk és rugó
Mell+hátizom erősítő+alapgép 15d
Padlószőnyeg
Párnázott tornagerenda
Védőháló 27x7 m
Védőháló, 664 m2
Végtaghajlító+alapgép 15d
Ventillátor
Versenygyűrű+gyűrűkonzol
Műfüves sportpálya
A Pálya elemei
Megnevezés
SBR színezett gumi
Palánkrendszer elemei
Műfű és kellékanyagai
Kézilabdakapu, alu. Hüvelyes, kültéri
Kézilabdaháló, egyedi
Palánkrendszer elemei
Megnevezés
Palánk 1100x2500x18 mm
A-oszlop 1800 mm
B-oszlop 6000 mm
BKJ oszlop 6000 mm
BKD oszlop 6000 mm
BS oszlop 6000 mm
BTS oszlop
Labdafogó háló 22x3,9 m
Labdafogó háló 42x3,9 m

Mennyiség
11088 kg
1
924 m2
2 db
1 pár
Mennyiség
50 db
66 db
28 db
2 db
2 db
4 db
8 db
2 db
2 db
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0,00 Ft

20,00

Nettó érték Darabszám
605 440,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00

Állati hulladék befogadó telep vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései

Megnevezés
Karcher Magasnyomású Mosó
550 literes ATEV konténer
Nikon Coolpix A 10 fényképező gép
Mobiwire Dakota 3G Handset Mobil
Mobiwire Sakari 3G Mobil telefon
3. melléklet

Nettó érték

Darabszám

0
25.338
0
0
0

1
2
1
2
1

Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.][27]
a) 5168/7 hrsz. endrődi köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.952.552,- Ft,
b) 3750 hrsz. gyomai köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.029.617,- Ft.
c) 3748/2 hrsz. a gyomai temető bővítéséhez vásárolt terület könyvszerinti nettó érték: 1.484.400,- Ft.
d) 1587 hrsz. sportcsarnok könyvszerinti nettó érték: 68.770.859,-Ft,
e) 1099 hrsz. műfüves pálya könyvszerinti nettó érték: 6.814.365,-Ft
f) 02760/2 hrsz.-ú állati hulladék befogadó telep könyvszerinti nettó érték:
19.205.476,- Ft.
4. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma
[3.5.][28]
S.sz.
1.

2.

3.
4.

Megnevezés
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos
közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti
kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás,
ültetés
Sövénynyírás
Kner tér
Szabadság tér
Kolman ltp.
Kossuth Lajos út

Mutatószám

Mennyiség

250 db/év

250 db

580 db/év

580 db

6 alkalom - 1 464 m
115 m
11 m
134 m
441 m

8 784 m
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5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Áchim utca
Bajcsy Zsilinszky út
Pásztor János utca
Hősök útja
Gyepfelületek gondozása és
fenntartása, új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
Református templom és Kis
Bálint Általános Iskola melletti
terület
Sportcsarnok melletti terület a
sétánnyal
Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
Pásztor János út (Fő út-Kossuth
út közötti szakasza)
Pásztor János tér
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti szakasza)
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
centrumig)
Erzsébet liget
Buszforduló (sportpálya)
Vásártéri ltp.
Damjanich tér
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és
gondozása
Egyéb növényápolási munkák,
oszlopra helyezet cserepes virágok
Növényvédelem
Zöldfelület takarítás
Lomb összegyűjtése, elszállítása
Szökőkutak üzemeltetése
Kner tér
Szabadság tér

50 m
550 m
50 m
113 m
9 alkalom/év 82 314 m2

740 826 m2

1 600 m2
2 662 m2
2 390 m2

3 000 m2
804 m2
1 092 m2
7 700 m2
1 956 m2
8 200 m2
782 m2
4 800 m2
9 900 m2
853 m2
28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2
2 alkalom/év - 800 m2

1 600 m2

130 db

130 db

3 alkalom/év - 2 000 m2
9 alkalom/év - 82 314 m2
3 alkalom/év - 67 876 m2

6 000 m2
740 826 m2
203 628 m2

7 hó/év - 1440 üzem- 10 080 üzemóra
óra/hó
720 üzemóra
720 üzemóra
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

Köztéri szobrok állapotának
figyelemmel kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő
burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása park
területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás

9 alkalom/év - 9 db

81 db

9 alkalom/év - 3870 m2

34 830 m2

sétányok, buszmegállók, időjárástól fügigatlanhoz nem csatlakozó
gően
gyalog utak
5 alkalom/év - 220 db
1 100 db

Zászlózás
Március 15.
Május 1.
Június 4.
Augusztus 20.
Október 23.
Önkormányzati köztemetők
fenntartási és üzemeltetési
feladatai
Építmények, közművek, utak,
Endrőd
árkok, egyéb tárgyi és infra15 alkalom/év - 43 500 m2
strukturális létesítmények, közGyoma
célú zöldterületek karbantartá- 15 alkalom/év - 59 900 m2
sa, gondozása
Temetkezési üzemeltetői szol- 1 fő temetkezés szolgáltatágáltatáshoz kapcsolódó ügyinsi ügyintéző 2óra/nap
tézői feladatok
- sírhelyek nyílvántartása
1 fő gazdasági ügyintéző
- karbantartási, zölterület gon1 óra/nap
dozási feladatok irányítása
- üzemelést végző dolgozókkal
1 fő műszaki irányító
kapcsolatos adminisztrációs
1 óra/nap
feladatok
Ravatalozó takarítása
Endrőd: 112 m2
Gyoma: 131 m2
Ravatalozó nyitása, zárása,
1 fő 4 óra
ügyfélszolgálati feladatok ellá(80 óra * 12 hónap)
tása temetési szertartásokkor a
temetkezési szolgáltatókkal,
búcsúztató szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése
Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
Sírnyitás és sírásás
db/év
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103 400 m2

960 óra/év

243 m2
960 óra/év

17 400 óra/év

23.

24.

25.

26.

27.

Varga Lajos Sportcsarnok és
műfüves pálya sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
155 m2 * 1 alkalom nap
b) nagytakarítás
1473 m2 * 1 alkalom/hét
c) rendezvények utáni eseti
1473 m2 * 8 alkalom/év
takarítás
1 fő gondnok/nap
A létesítmény:
(160 óra * 12 hónap)
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) a szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések megtétele,
f) Nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási
és higiénia felszereléssel való
ellátása
h) a létesítményt rendszeresen
vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek
rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző berendezés beüzemelése, üzembe tartása
Eseti és éves karbantartási
1 fő karbantartó 1 óra/nap
munkálatok, azaz olyan rendel(20 óra * 12 hónap)
tetésszerű használatot biztosító
állagmegóvási feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak
Sportcsarnok és műfüves pálya
1 fő gazdasági ügyintéző
üzemeltetésével kapcsolatos
4 óra/hét
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1 473 m2

1 920 óra/év

240 óra/év

384 óra/év

28.

29.

30.
31.

32.

33.

1 fő műszaki irányító
ügyintézői feladatok
a) üzemelést végző dolgozók4 óra/hét
kal kapcsolatos adminisztrációs (2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hónap)
feladatok
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok
beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
2 039 m2 * nap
a) napi takarítás
2 039 m2 * 4 alkalom/év
b) nagytakarítás
495 m2 * 60 alkalom/év
c) rendezvények utáni eseti
takarítás
Létesítmény nyitása zárása,
1 db* nap
riasztó kezelése
A hivatal takarításával kapcso1 fő gazdasági ügyintéző
latos ügyintézői feladatok
2 óra/hét
a) a feladatot végző dolgozók- (1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hókal kapcsolatos adminisztrációs
nap)
munka
1 fő műszaki irányító
b) dolgozók irányítása
4 óra/hét
c) tisztító és higiéniai anyagok (1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hóbeszerzése
nap)
Gyepmesteri feladatok ellátása és gyepmesteri telep
üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10
b) beérkező állatok előírásokhónap)
nak megfelelő elhelyezése,
gondozása, élelmezése (etetés,
friss vízzel való ellátás), egészségük megóvása, a kennelek,
ólak, napi tisztántartása
c) karanténozásra átvett állatok
megfigyelése,
d) állatok oltásra történő előkészítése,
e) állatok etetéséhez szükséges
táplálék beszerzése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét biztosítása
g) a telep működésével kap246. oldal

2 039 m2

260 db
288 óra/év

600 óra/10hó

csolatos adminisztrációs feladatok ellátása, az előírt naprakész nyomtatványok, nyilvántartások vezetése
h) az állatok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása
i) publikus adatbázis létrehozása és üzemeltetése
34.
a) A város közterületén tartózkodó kóbor ebek befogása,
szállítása
b) Önkormányzati kezelésű
utakon található elhullott állatok tetemeinek begyűjtése
35.
Kutyaeledel beszerzés
36.
Állatorvosi szolgáltatás
37.
Állati hulladékbefogadó telep üzemeltetése
38.
a) a létesítmény nyitása, zárása,
b) beérkező tetemek és hulladék előírásoknak megfelelő
elhelyezése,
c) a telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, az előírt naprakész nyomtatványok, nyilvántartások vezetése,
d) a telep higiéniai feladatainak
ellátása,
e) a hulladék ártalmatlanító
telepre történő elszállításának
megszervezése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét biztosítása
39.
Hulladék ártalmatlanítás
5. melléklet

(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10
hónap)

600 óra/10hó

2,1 kg/nap
643 kg/10hó
9 alkalom/hó 90.alkalom/10hó

(1 fő * 30 óra * 4 hét * 10
hónap)

1200 óra/10hó

3.100kg/hó

31.000kg/10hó

Beszámoló szerkezete [4.6.]
1. Mérleg
2. Eredmény kimutatás
3. Kiegészítő melléklet
Általános fejezet, mely a közszolgáltató bemutatását, tulajdonosi szerkezetét, részvényesek bemutatását, a társaság fő tevékenységeinek bemutatását, képviseletére jogo-

247. oldal

sult adatait, kapcsolt vállalkozások bemutatását, az adott üzleti évhez kapcsolódóan
a belső számviteli szabályozás főbb előírásainak a bemutatását tartalmazza.
Részletező fejezet, mely a mérleg tételekhez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó számszaki és szöveges kiegészítéseket, elemzéseket tartalmazza.
Tájékoztató jellegű kiegészítések, mely a Közszolgáltató valós vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről készített értékelés - a pénzügyi gazdasági elemzés módszereivel, viszonyszámok, mutatószámok bemutatásával, az eredmények szöveges értékelése alapján.
Cash flow-kimutatás
4. Üzleti jelentés
Közszolgáltató bemutatja
a) a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában
meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
b) vevőkapcsolatok értékelését,
c) a felhasznált erőforrások értékelését,
d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetését,
e) a kapacitások kihasználását,
f) a beruházások, fejlesztések alakulását,
g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
h) a tevékenységek összegző értékelését.
6. melléklet
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.][29]
A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával,
zöldterület kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Munkaruha, védőfelszerelés
Palánták beszerzése
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Karbantartás, javítás költségei,
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
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Mutatók
(Ft/hó)
12 hónap

303.470,12.000,0,17.600,136.364,31.702,106.250,46.000,-

Összeg
(Forintban)
22.000.000,3.996.840,3.641.640,144.000,0,211.200,3.968.536,1.636.372,380.424,1.275.000,552.000,-

Telefon, internet, posta, hirdetés
10.395,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
1.169.552,Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemel- 12 hónap
tetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
15.000,Tisztító, és tisztálkodó szerek
600,Munkaruha, védőfelszerelés
8.700,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 500,Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
14.560,Utazás, kiküldetés költsége
9.148,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 13.345,vos
Telefon, internet, posta
500,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
729.314,Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üze12 hónap
meltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
41.225,Közmű költségek
328.200,Tisztító, és tisztálkodó szerek
15.000,Munkaruha, védőfelszerelés
2.500,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 1.101,Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
18.950,Utazás, kiküldetés költsége
4.000,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 9.400,vos
Telefon, internet, posta
8.975,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
605.816,Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ta- 12 hónap
karítási feladatai
Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
39.000,Munkaruha, védőfelszerelés
2.613,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 650,-
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124.740,14.034.624,14.034.624,9.500.000,297.600,180.000,7.200,104.400,6.000,450.632,174.720,109.776,160.140,5.996,8.751.768,8.751.768,5.922.000,4.656.308,494.700,3.938.400,180.000,30.000,13.208,495.900,227.400,48.000,112.800,107.700,7.269.792,7.269.792,-6.500.000,6.813.000,507.156,468.000,31.356,7.800,-

Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
9.397,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 6.400,vos
Telefon, internet, posta
500,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
509.190,Állati hulladék befogadó telep
10 hónap
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
24.625,Közmű költségek
836,Tisztító, és tisztálkodó szerek
550,Munkaruha, védőfelszerelés
1.500,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 400,Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, őrzés díj
4.500,Utazás, kiküldetés költsége
16.070,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 3.200,vos
Telefon, internet, posta
600,Hulladék ártalmatlanítás
350.000,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
178.270,Bevétel
Gyepmesteri telep
10 hónap
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
51.720,Közmű költségek
4.167,Tisztító, és tisztálkodó szerek
550,Munkaruha, védőfelszerelés
1.500,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital 400,Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
4.500,Utazás, kiküldetés költsége
35.000,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemor- 3.200,vos
Telefon, internet, posta
600,Egyéb vegyes szolgáltatás
8.333,Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
178.270,[1] Aláírás napja: 2017. január 27., Ügyiratszám: I.29/2017.
250. oldal

195.564,112.764,76.800,6.000,6.110.280,6.110.280,5.223.600,279.112,246.252,8.360,5.500,15.000,4.000,3.743.700,45.000,160.700,32.000,6.000,3.500.000,1.782.700,1.782.700,-581.912,2.882.400,583.370,517.200,41.670,5.500,15.000,4.000,516.330,45.000,350.000,32.000,6.000,83.330,1.782.700,1.782.700,-

[2] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 1. pontjával megállapított szöveg
[3] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
[4] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
[5] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
[6] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 3. pontjával megállapított szöveg
[7] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 4. pontjával megállapított szöveg
[8] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 5. pontjával megállapított szöveg
[9] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 5. pontjával megállapított szöveg
[10] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 5. pontjával megállapított szöveg
[11] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 5. pontjával megállapított szöveg
[12] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 5. pontjával megállapított szöveg
[13] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 6. pontjával megállapított szöveg
[14] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 6. pontjával megállapított szöveg
[15] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 6. pontjával megállapított szöveg
[16] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 6. pontjával megállapított szöveg
[17] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 6. pontjával megállapított szöveg
[18] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 7. pontjával megállapított szöveg
[19] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 7. pontjával megállapított szöveg
[20] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 7. pontjával megállapított szöveg
[21] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 8. pontjával megállapított szöveg
[22] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 9. pontjával megállapított szöveg
[23] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 10. pontjával megállapított szöveg
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[24] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 11. pontjával megállapított szöveg
[25] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 12. pontjával megállapított szöveg
[26] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 13. pontjával megállapított szöveg
[27] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 14. pontjával megállapított szöveg
[28] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 15. pontjával megállapított szöveg
[29] A 2019. március …-én aláírt, I…/2019. ügyiratszámú szerződés 16. pontjával megállapított szöveg
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
A Zöldpark Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek értékesítéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a társaság a tulajdonában lévő MTZ 820.2
típusú mezőgazdasági munkagépet, valamint az IFA 6011 típusú pótkocsit kívánja
értékesíteni, mert azok a társaság feladatainak ellátáshoz már nem szükségesek. A
vételárból pedig használt, de korszerű billenős gépjárművet terveznek beszerezni.
A közölt információk szerint ezen eszközök nem kapcsolódnak pályázati eljáráshoz
illetve önkormányzati támogatáshoz.
A bizottság javasolja a tájékoztatást tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
60/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Kft. tulajdonában
lévő MTZ 820.2 típusú mezőgazdasági munkagép, valamint az IFA
6011 típusú pótkocsi értékesítési szándékát, mint társaság racionális
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gazdálkodásához kapcsolódó intézkedésről szóló tájékoztatásként
tudomásul veszi.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Hulladékgazdálkodási eszközök bérbeadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Betkó József bizottsági elnöknek.
Betkó József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása által megvalósított KEOP 1.1.1/2F és KEOP
1.1.1/C/13 pályázatok során beszerzett eszközök, felépítmények, gépek berendezések
eszközök üzemeltetésével kapcsolatban a Társulás megkezdte a tárgyalásokat a
DAREH BÁZIS Zrt-vel, aki jelezte, hogy az eszközök egy részének üzemeltetését bérleti díj fizetése mellett vállalja.
Az Társulás és a Zrt. által is elfogadott szerződést a 2018. novemberi ülésen a Képviselő-testület is tárgyalta és azt megismert.
A 2018 novemberében bemutatott szerződés kizárólag a Gyomaendrődi eszközök,
berendezések és gépek üzemeltetésére vonatkozott. Az új üzemeltetési szerződés
már a társulási szinten kezeli a bérleti feltételeket, és szerepel benne minden beszerzett eszköz.
Mivel a beszerzett eszközök a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képezi, ezért a bérleti szerződés is a Társulás és a Zrt. között jött létre, ennek ellenére a
Társulás Elnöke kérte a tagönkormányzatokat, hogy ismételten véleményezzék a
Megállapodásokat.
A Városfenntartó Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta az elfogadását
azzal, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy kezdeményezze
a CASE SR250 csúszókormányzású erőgép szerződésből történő kiemelését. A bérleti
díj mértéke rendkívül csekély, a gépre itt Gyomaendrődön is szükség lenne. A Zöldpark Kft. ügyvezetője a bizottsági ülésen jelezte a bérleti díj átvállalásának lehetőségét.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a szerződés
megismeréséről szóló 1. döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
61/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és a DAREH Bázis
Zrt. között megkötött, „Települési szilád hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005. kódszámú és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. kódszámú pályázatok megvalósítása során beszerzett eszközök bérletére és üzemeltetésére vonatkozó szerződéseket.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a szerződés módosítás kezdeményezéséről szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
62/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy kezdeményezze a CASE SR250
csúszókormányzású erőgép kiemelését a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és a DAREH Bázis Zrt. között megkötött, „Települési szilád hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005. kódszámú és a
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-20130043. kódszámú pályázatok megvalósítása során beszerzett eszközök
bérletére kötött szerződésből.
Határidő: azonnal
/ Szünet /
13. Napirendi pont
Varga Lajos Sportcsarnok bővítési lehetőségei
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
254. oldal

Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2018. decemberi ülésen hangzott el az a képviselői kérés, mely a Varga Lajos Sportcsarnok bővítési alternatíváinak bemutatására vonatkozott.
Az alternatívák kidolgozására Kmetykó Jánost, korábbi főépítészünket kérte fel a hivatal, mivel a tetőfelépítményt tartalmazó alternatíva kidolgozásához statikai szakértelem szükséges. A bővítési lehetőségekre a főépítész két alternatívát dolgozott ki.
A mellékletben található építészeti megoldások már a főépítészi véleményeket is tartalmazzák.
Kiemelte, hogy mindkét alternatíva teljes kidolgozásához költségvetési források szükségesek a 2019-es évben.
Az 1. alternatíva alapján a WC blokk kialakítása az épület bővítésével valósulna meg,
míg a 2. alternatíva szerint a főbejárat fölött egy könnyűszerkezetes tetőfelépítményben lenne kialakítva.
Az 1. alternatíva szerinti megoldás problémája, hogy ezzel a telek beépített alapterülete is növekszik, amely már így is meghaladja a Helyi Építési Szabályzatban előírt értéket, ezért a Településrendezési Eszközök módosítása válik szükségessé. Az idei évi
költségvetésbe erre a célra egyébként is lett elkülönítve pénzösszeg, de ezért fölösleges lenne most külön 1 millió Ft-ot elkölteni a módosításra.
A véleményező bizottságok közül az Ügyrendi Bizottság az 1. alternatíva szerinti épületbővítéssel történő megvalósítást javasolta, melynek bekerülési költsége a becslés
alapján 30.361.670 Ft, míg a 2. alternatíva szerinti megoldás 42.542.460 Ft lenne.
A Pénzügyi Bizottság egyik alternatíva elfogadását sem javasolta. Az 1. alternatíva
megvalósítását későbbre halasztaná. A bizottság javaslata, hogy a Ligetfürdő területén lévő kabinsorban az Erzsébet liget felé megnyitással 1 db férfi WC és 1 db
női/mozgáskorlátozott WC kerüljön kialakításra. A bekerülési költségek kidolgozására
a képviselő-testület kérje fel a Zöldpark Kft. ügyvezetőjét.
Poharelec László képviselő javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottság javaslatát fogadja
el a képviselő-testület. Véleménye szerint a kabinsoron történő kialakítással a sportcsarnok és a főtér ilyen jellegű problémája nem fog megoldódni.
Az épületbővítéssel történő kialakítással egy a XXI. századnak megfelelő korszerű
mosdó létesülhetne, melyet a Szabadság tér felújításával egyidőben lenne célszerű
megvalósítani.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök meg kívánta jegyezni, hogy a Településrendezési Terv módosítása kb. másfél év. Így valószínűleg a Szabadság tér felújításával
egyidőben nem tudnák elkezdeni a megvalósítást,
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint mindkét alternatíva becsült költsége
túlzó. A Pénzügyi Bizottság által javasolt kabinsoron történő kialakítást érdemes megfontolni, ami a nyári időszakban a ligetbe tartózkodók szempontjából is fontos lehet.
Erre célszerű lenne a költségbecslést beszerezni.
255. oldal

Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint is túlzóak a becsült költségek.
Javasolta, hogy az Erzsébet ligetben egy konténeres WC infrastruktúrájának a kiépítési lehetőségét is vizsgálják meg, hogy az milyen összegbe kerülne.
Toldi Balázs polgármester az elhangzott javaslatokra figyelemmel módosító javaslatként javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg Poharelec László képviselőt, hogy
a hivatallal együttműködve folytasson egyeztetést a sportcsarnok vizesblokkal történő bővítését célzó tervek módosításáról, és a módosító javaslat kerüljön beterjesztésre a márciusi képviselő-testületi ülésre. Ugyanakkor javasolta, hogy kérjék fel a Zöldpark Kft. ügyvezetőjét a Ligetfürdő területén lévő kabinsorban 1 db férfi WC és 1 db
női/mozgáskorlátozott WC kialakításának költségeinek kidolgozására. Továbbá dolgozzák ki egy konténeres WC kialakításának lehetőségét és annak költségeit.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
63/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Poharelec László képviselőt, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve folytasson egyeztetést a Varga
Lajos Sportcsarnok vizesblokkal történő bővítését célzó tervek módosítási lehetőségeiről, és a módosító javaslat kerüljön beterjesztésre a
képviselő-testület márciusi ülésére.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület felkéri a Zöldpark Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki a Ligetfürdő területén lévő kabinsorban 1 db
férfi WC és 1 db női/mozgáskorlátozott WC kialakításának költségeit.
Továbbá dolgozza ki az Erzsébet ligetben egy konténeres WC kialakításának lehetőségét és annak költségeit.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Önkormányzati tűzoltóság támogatása
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.
256. oldal

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében 11.265.000.- forint összegű államháztartáson kívülre szóló működési célú pénzeszközátadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának céljából.
Az önkormányzati tűzoltóság február 15-én benyújtotta a támogatási igényét.
Javasolt, hogy a korábbi évek szerinti jó együttműködési gyakorlatot követve ez évben is támogassa képviselő-testületünk az önkormányzati tűzoltóságot.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a támogatás
megállapítását. Felkérte a képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
64/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletre figyelemmel, egyedi támogatási
kérelme alapján, a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati
rendeletének 6. melléklete 159., ’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre’ megnevezésű során megtervezett összeg terhére 11.265.000 forint összegű
támogatásban részesíti a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságot a következő szerződéses kötelmekkel:
„Támogatási szerződés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. sorszámú ’Működési
célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű során lévő előirányzat terhéreegyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési
célú pénzeszköz átadás-átvételéről,
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124., törzskönyvi azonosító: 725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04,
ÁHTI azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04, számlaszám: 53200125-11062402
költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester),
mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
257. oldal

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye:
5502 Gyomaendrőd Fő u. 2., nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám:
18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425-549-04, számlaszám:
10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. sorszámú ’Működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság elvárt létszáma, létesítményei és felszerelései minimális mennyisége, minősége és
a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára bruttó 11.265.000.Ft, azaz tizenegymillió-kétszázhatvanötezer forint összegű, vissza nem térítendő,
támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
3.
Támogatott e szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011.
(XII. 15.) BM rendeletben meghatározott feltételek biztosításának céljára jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben a támogatás összege nem fordítható
adó
(ÁFA),
illeték
vagy
közteher
tartozás
kiegyenlítésére,
valamint
a Támogatott szervezet egyéb működési költségeinek fedezésére sem.
Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának
mértékéről a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
4.
A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását
követően utalja át a Támogatott K&H Bank pénzintézetnél vezetett 1040224550505549-55491009 számú számlájára, havi részletekben történő ütemezéssel.
5.
A szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél megvalósításának kezdete: 2019. január 1., befejezése: 2019. december 31.
6.
Támogatott a
kapott
támogatással
legkésőbb 2020.
áig a Hivatal Pénzügyi Osztályának az alábbiak szerint számol el.

258. oldal

április

30-

A Támogatott köteles benyújtani:
a)
a támogatási cél tényleges megvalósulásáról szóló rövid, 1-3 oldalnyi szöveges
szakmai értékelő anyagot,
b) a támogatott célra vonatkozó teljes költségvetést alátámasztó számviteli bizonylatok összesítését a szerződés 1. melléklete szerinti formában, melyek tartalmazzák
költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az
áfa-tartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét,
készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;
c)
a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát
(a záradékolás során, az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni, az
adott pályázat határozati számát és az elszámolni kívánt összeget, például:
„……. Ft a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás előirányzatából” nyújtott támogatás szerződésének terhére elszámolva”);
i.
átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat hitelesített másolatát (megjelölve a vonatkozó tételt),
ii.
készpénzes bizonylat másolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat hitelesített másolatát,
iii.
személyi költségek és azok közterheinek összesített és
részletes kimutatását a szerződés 2. melléklete szerinti formában, csatolva az igazoló
bizonylatok másolatát,
7.
A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót szakmai
és pénzügyi szempontból ellenőrzi és a 6. pontban meghatározott elszámolási határidőt követő 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Támogató a beszámolóval
kapcsolatos döntéséről a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja
a Támogatottat.
8.
Amennyiben Támogatott nem használja fel a teljes támogatás összegét, úgy a
támogatás összege és a felhasznált összeg közötti különbözetet köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2020. június 30-ig visszautalni a Támogató Békés
Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
9.
A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez
szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál előre
írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
10. A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a nyújtott támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban
kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.
259. oldal

11. A szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
12.
A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről
a Támogatott a Hivatal Pénzügyi Osztályát haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
A Támogatott köteles a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni.
13. A szerződés módosítása egy alkalommal, a Hivatal által erre megadott határidőn
belül, a Támogatóhoz írásban intézett – a módosítási igényt alátámasztó részletes
költségvetést és annak szöveges indokolását tartalmazó – kérelemmel kezdeményezhető.
14. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést
azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondani. Ebben az esetben
a Támogatott köteles
a
támogatás
teljes
összegét
–
a
támogatás Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű – kamattal növelten
a Támogató 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
·
a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
·
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
·
az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése;
·
a jogszabályban, alapító okiratban foglalt feladatok ellátásának indokolatlan
megszüntetése, csökkentett mértékű megvalósítása;
·
a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése;
·
a szerződés 13. pontjában meghatározott esetben az értesítési kötelezettség
elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.
15. Amennyiben a Támogatott a szerződés 5. pontjában megadott határidőn belül,
neki fel nem róható okból, nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve a támogatási
időszak fennmaradó részére eső maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc)
napon belül az összeget, a támogatás Támogatott részére történő átutalása napjától
a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, kamatával együtt a Támogató 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül a szerződés 6. pontjában foglal-
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taknak megfelelően pénzügyi elszámolást készíteni, és azt a Támogató részére megküldeni.
16. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a Támogatottnak a mindenkor
hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA-törvény szabályai szerint kell eljárnia.
17. A Támogatott kijelenti, hogy
·
a támogatási szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk
és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,
·
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapján – a támogatási szerződés megkötésének napján – átlátható szervezetnek minősül,
·
60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,
·
a Támogató felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása,
·
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki
nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
·
jelen támogatási megállapodásban meghatározott pénzügyi bizonylatokat,
számlákat más támogató felé nem számolja el,
·
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
nem folyik jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás és nincs ellene folyamatban végrehajtási
eljárás,
18. A Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
·
az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a támogatási
szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
·
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. 37. §-ából (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) és 1. mellékletéből fakadó kötelezettségének eleget téve a Támogató a jelen szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó
adatok)
közzéteszi
a Támogató internetes
portálján
(http://www.gyomaendrod.hu),
·
az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak
a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, kérésre
a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Nvtv, Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
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20. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek, a szerződés ezekkel együtt érvényes:
1.
melléklet: Számviteli bizonylatok összesítője (támogatás)
2.
melléklet: Személyi költségek és azok közterheinek összesítője
3.
melléklet: Nyilatkozat
21. A támogatási szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a pályázat végrehajtása után, a pénzügyi beszámoló elfogadása napjával szűnik meg.
22. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban
készült, melyből aláírás után 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet
meg.
23. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. március ........
………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató
Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kelt: Gyomaendrőd, 2018. március ........
…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
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.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 2018-ban a támogatást szolgáló
alapokból támogatott szervezeteknek 2019. január végéig kellett elszámolniuk.
A beérkezett elszámolásokat a belső ellenőr átnézte és megtette észrevételeit. Jó néhány szervezetett hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlásnak a többségük eleget tett. A legutóbbi információk szerint 3 szervezet esetében van még folyamatban a
hiánypótlás.
A belső ellenőr jelentése szerint a legtöbb hiba abból adódott, hogy a pénzügyi bizonylatokat nem megfelelően, vagy egyáltalán nem csatolták az elszámoláshoz.
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Kérte a támogatásban részesülő szervezetek a jövőben jobban figyeljenek az elszámolások helyességére.
A véleményező bizottságok javaslata, hogy azon szervezetek záróbeszámolóit, melyek
hiánytalanul kerültek benyújtásra azokat fogadja el a képviselő-testület. Azon kedvezményezettek, melyek záróbeszámolói hiányosan kerültek benyújtásra, hiánypótlásra legyenek felszólítva. A bizottságok abban az esetben javasolják a beszámolók elfogadását, amennyiben a kedvezményezettek a hiánypótlási felszólításnak határidőn
belül maradéktalanul eleget tettek.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, az alábbi 3 szervezetnek van még folyamatban a hiánypótlása:
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány, Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
valamint a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület.
Ezek kivételével a többi szervezet beszámolója elfogadható.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, ezek a szervezetek meddig
küldhetik be a hiánypótlást.
Megyeri László aljegyző válaszolva elmondta, a pályázati útmutató szerint egyszer
van lehetőség hiánypótlásra. Ennek határideje lejárt. A képviselő-testület döntésén
múlik, hogy ad-e póthatáridőt ezeknek a szervezeteknek.
Kiemelte, hogy addig, amíg ezen szervezetek záróbeszámolója nem kerül elfogadásra,
addig nem részesülhetnek támogatásba, vagy, ha meg is ítélik nekik a támogatást,
támogatási szerződés nem köthető velük, míg ez a projekt nincs lezárva.
Összegezve: a képviselő-testületnek most két lehetősége van, vagy elutasítja ezeket a
szervezeteket, akkor viszont kizárják őket a következő pályázati lehetőségből, vagy
póthatáridőt határoznak meg részükre.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, visszafizetési szankció is lehetséges?
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen.
A Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243. Gyomaendrőd 130.000 Ft, Sóczózugi
Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 500.000 Ft és az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány 700.000 Ft támogatásban részesült.
Betkó József bizottsági elnök javasolta, hogy a soron következő bizottsági ülésig
hosszabbítsák meg a hiánypótlás lehetőségét ezen szervezetek számára.
Megyeri László aljegyző egyetértett a javaslattal. Ezen szervezeteknek vagy kiadási
pénztár bizonylatot kellene becsatolniuk vagy a pénzkezelési szabályzatukat.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha van rá mód és lehetőség, akkor a
kiadási pénztárbizonylattól el kellene tekinteni a készpénzes számlát benyújtók esetében.
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Toldi Balázs polgármester egyetértett Betkó képviselő úr javaslatával. Amennyiben
ezen szervezetek a soron következő bizottsági ülésig teljesítik a hiánypótlást, akkor
elfogadottnak tekintik a beszámolójukat.
Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület 2018. évben nyújtott
támogatást szolgáló alapok alábbi kedvezményezettjeinek a hiánypótlási határidőt
meghosszabbítja a soron következő bizottsági ülések idejéig:
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243. Gyomaendrőd,
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület,
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
65/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.
évben nyújtott támogatást szolgáló alapok alábbi kedvezményezettjeinek a hiánypótlási határidőt meghosszabbítja a soron következő
bizottsági ülések idejéig:
 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243. Gyomaendrőd,
 Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület,
 Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a hiánytalan záróbeszámolót benyújtó
kedvezményezettek beszámolójának elfogadásáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
66/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évben nyújtott támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolóit elfogadja.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
pályázó
pályázati azonosí- támogatás
s.sz.
tó
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Színfolt Mazsorett Táncegyesület
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
OMart Kulturális Műhely Egyesület
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Suttyomba Alapítvány
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Hallható Hang Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány

CIV-001-18
CIV-002-18
CIV-003-18
CIV-004-18
CIV-005-18
CIV-007-18

600.000,-Ft
500.000,-Ft
250.000,-Ft
950.000,-Ft
470.000,-Ft
1.540.000,-Ft

CIV-008-18
CIV-009-17

550.000,-Ft
390.000,-Ft

10.

Halgasztronómiai Egyesület

IFA-002-18

257.000,-Ft

11.
12.

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör

IFA-003-18
IFA-004-18

53.000,-Ft
60.000,-Ft

Suttyomba Alapítvány
IFA-005-18
GYÜSZ-TE Gyomaendrőd Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
IFA-006-18
Dél Alföld EU Egyesület
IFA-007-18

550.000,-Ft

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Szövetség
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

500.000,-Ft
900.000,-Ft
300.000,-Ft

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13.
14.
15.

17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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IFA-009-18
KOR-001-18
KOR-002-18
KOR-004-18

500.000,-Ft
50.000,-Ft

500.000,-Ft
550.000,-Ft

KOR-005-18
450.000,-Ft
KOR-006-18
250.000,-Ft
KOR-008-18
550.000,-Ft
KOR-009-18
SPO-001-18

875.000,-Ft

SPO-002-18
SPO-003-18
SPO-004-18

900.000,-Ft
200.000,-Ft
350.000,-Ft

Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület
35.
Székely Mihály modellező és Sportklub
36.
Sánc Röplabda SC
37.
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
38.
Bushido Judo Sprtegyesület
39.
Körös Kajak SE
40.
Gyoma-Gym Sportegyesület
Határidő: azonnal

30.
31.
32.
33.
34.

SPO-005-18
SPO-006-18
SPO-007-18
SPO-008-18
SPO-010-18

350.000,-Ft
3.100.000,-Ft
100.000,-Ft
850.000,-Ft
600.000,-Ft

SPO-011-18
SPO-012-18
SPO-013-18

100.000,-Ft
125.000,-Ft
2.500.000,-Ft

SPO-014-18
SPO-015-18
SPO-016-18

1.200.000,-Ft
2.200.000,-Ft
200.000,-Ft

Toldi Balázs polgármester ezt követően a polgármesteri alapból támogatott szervezetek záróbeszámolóinak elfogadásáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
67/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
által 2018. évben támogatott, valamint a polgármesteri alapból támogatott szervezetek záróbeszámolóit.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
s. sz. szervezet
azonosító
összeg
1.
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 47/2018 (II. 15.) 600.000,-Ft
Alapítvány
Gye. Kt.
2
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
243/2018 (V. 31) 50.000,-Ft
Gye. Kt.
3
Békés Megyei Culináry Team
260/2018 (VI.28.) 300.000,-Ft
Gye. Kt.
4.
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
POL-001-18
50.000,-Ft
5.
KörösFit Diáksport Egyesület
POL-002-18
50.000,-Ft
6.
OMart Kulturális Műhely Egyesület
POL-003-18
50.000,-Ft
7.
Sallainé Soczó Anikó e.v
100.000.-Ft
8.
Rákóczi Szövetség
POL-004-18
50.000,-Ft
9.
„VIDRA” Önkéntes Járási Mentőcsoport
POL-005-18
30.000,-Ft
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10.
11.

Egyesület
Roma Polgárjogi Szövetség
POL-006-18
Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesüle- POL-007-18
te

25.000,-Ft
30.000,-Ft

Határidő: azonnal
Megyeri László aljegyző a fenti témával kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, a jogszabály előírása szerint pénzkezelési szabályzattal minden jogi személynek rendelkezni kell. Amennyiben a szabályzat úgy szól, hogy valamilyen bizonylattal tudják igazolni a kiadást, akkor nem kell kiadási pénztárbizonylat, de ellenkező esetben kötelező.
Ezt kell a felsorolt szervezeteknek pótolni, bemutatni.
16. Napirendi pont
A Hősök útja 63. szám alatt lévő volt kollégium ingatlan értékesítése nyílt árverésen
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület 2017-ben
döntött arról, hogy a Hősök útja 63. szám alatt lévő ingatlant nyílt árverésen értékesíti.
Jelenleg az ingatlan megfelelő funkció hiányában üresen áll. Az ingatlanon lévő épület felújításra szorul. Több helyen tapasztalható felvizesedés, falrepedés a vizesblokknál. Elavultak a nyílászárók, a közmű és egyéb szerelvények. A külső homlokzat burkolata helyenként hiányos.
Az ingatlanról értékbecslés készült, amely bruttó 14,5 millió Ft összegben határozta
meg a becsült értéket.
Javasolt az ingatlan értékesítésére nyílt árverést hirdetni bruttó 14,5 millió Ft kikiáltási
áron.
Poharelec László képviselő véleménye szerint egy értékes ingatlanról van szó, amiből
az önkormányzatnak komoly bevétele lehet, biztos, hogy értesítésre fog kerülni.
Éppen ezért célszerű lenne az előleget 50 %-ra felemelni, hogy olyan vevők jelentkezzenek, akiknek az ingatlannal komoly szándékuk van. Nem lenne jó, ha a megvásárolt
ingatlan évekig tovább úgy állna, ahogy most van, az állaga tovább romlana.
Toldi Balázs polgármester az előleg megemelésével egyetértett, viszont az 50 % előleget túlzónak tartotta. A maga részéről 30 % előleg meghatározását javasolta.
Nem biztos, hogy meg kellene szelektálni a vevőket azzal, hogy egy irreálisan magas
előleget határozunk meg.
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Egyéb hozzászólás, javaslat nem hangzott el, így felkérte a képviselőket, hogy a döntési javaslatot azzal a módosítással fogadják el, hogy árverési biztosítékot az induló ár
30 %-ában határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
68/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatt lévő 1577 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatt lévő, 1577 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlan értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Az árverésen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
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1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az
Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, Hősök útja 63.
Helyrajzi szám:
1577
Telkek nagysága összesen:
1440 m2
Tulajdoni hányad:
1/1
Jellege:
Kivett
Művelési ága:
Irodaház
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Egyéb jellemzők:
Az ingatlan a gyomai településrészen kiépített szilárdburkolatú út mellett helyezkedik el a városrész
központjához közel. A telek a Hantoskerti holtággal
szomszédos. Az ingatlan közművesítettsége teljes.
A volt kollégiumi épületnek a hasznos alapterülete
214 m2, és 23 helyisége van.
Az épület részleges felújításra szorul. Az vizesblokk
felőli részén falrepedés található, helyenként felvizesedés tapasztalható. A nyílászárók elavultak.
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

„Vt” jelű településközpont vegyes övezet
14 500 000
50 000

2. Az árverés
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2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2019. március 29. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 30 %-át kitevő árverési biztosíték utalását
– legkésőbb 2019. március 29.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az
ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg viszszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló
döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a
vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel
az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára
nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.
4.3.Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.4. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali
eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön
értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem
telt el.
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6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (
www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni (06 66 581 232), megtekintése munkanapokon 800 és 1400 között előre egyeztetett időpontban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
Dobó utcai partfal leszakadás helyreállításához Bíráló Bizottság kijelölése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az 2018. októberi ülésen
döntött arról, hogy a 2018. szeptember 22-én történt Dobó utca 1. számú ingatlan
előtt partfal leszakadás helyreállítási költségeinek finanszírozásához vis-maior pályázatot nyújt be.
A benyújtott pályázat összeállításakor a helyreállítás becsült költsége bruttó 55 millió
Ft. A pályázatot 38 501 000 Ft támogatásban részesítették, mely megfelel a maximálisan igényelhető 70 %-os támogatási intenzitásnak.
A pályázat benyújtásakor acél szádfal építése volt előirányozva, de a tervezési fázisban kiderült, hogy a terület szűkössége miatt kőszórásos partfal megerősítés került
megtervezésre. Az így kialakult műszaki tartalom kiépítése várhatóan a vártnál kisebb
költségeket fog eredményezni.
A tervező tájékoztatása szerint a helyreállítás becsült értéke meg fogja haladni a nettó
25 millió Ft-ot, mely közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozza elő.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására, tehát a felelős akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztására ajánlattételi felhívás került kiküldésre.
A Közbeszerzési Szabályzatunk alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait
szükséges kiválasztani.
A Bizottság tagjainak az alábbi személyeket javasolják:
Jogi és közbeszerzési szakértő: az ajánlatkérési eljárásban nyertes ajánlattevő: Dr.
Varga Imre
271. oldal

Pénzügyi szakértő: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: Pardi László
A Városfenntartó Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a Bíráló Bizottság
tagjainak kijelölését.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
69/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyomaendrőd, Dobó utcai partfal leszakadás helyreállítása” tárgyban
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes
körű lebonyolítására megbízza: (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Pardi László
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Intézményvezetők illetményének változása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, 2019. január 1. napjával az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazottainak bérmódosításai megtörténtek, mely módosítások alapja a garantált bérminimumra történő kiegészítés, a
közalkalmazotti fizetési fokozatban való kötelező előrelépés, illetve az óvodapedagógus feladatkört ellátó közalkalmazottak esetén a minősítési eljárásban való sikeres
részvétel volt.
Az intézmények közalkalmazottainak bérmódosításaival egyidejűleg az intézményvezetők bérének felülvizsgálata is megtörtént, melynek következtében több intézményvezető illetménye megváltozott.
A változások az előterjesztésben olvashatóak.
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A véleményező bizottságok javasolták az intézményvezetők illetményének változásáról szóló döntési javaslatok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy elsőként Weigertné Gubucz
Edit Intézményvezető illetményének változásáról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
70/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kállai Ferenc Kulturális Központ fenntartója Weigertné Gubucz Edit, a Kállai Ferenc Kulturális Központ
mb. intézményvezető illetményének változását tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg
az illetmény összegét 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el:
Weigertné Gubucz Edit illetménye 2019. január 1. napjától: (Ft.)
Tárgyhavi alapilletmény
154 330 Ft
Garantált bérminimumra való kiegészítés
40 670 Ft
Magasabb vezetői pótlék
250%
50 000 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény
47 100 Ft
Kulturális Illetménypótlék
112%
23 200 Ft
Összesen egyhavi illetmény
315 300 Ft
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester Pál János Györgyné intézményvezető illetményének változásáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
71/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója Pál János Györgyné, a Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető illetményének változását tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg az illetmény összegét 2019. január 1. napjától az
alábbiak szerint fogadja el:
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Pál János Györgyné illetménye 2019. január 1. napjától: (Ft.)
Tárgyhavi alapilletmény
177 165 Ft
Garantált bérminimumra való kiegészítés
17 835 Ft
Magasabb vezetői pótlék
250%
50 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék
111 295 Ft
Összesen egyhavi illetmény
356 295 Ft
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül Dr. Magyar Hajnalka Intézményvezető illetményének változásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
72/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartója Dr. Magyar Hajnalka, a Városi Egészségügyi Intézmény
intézményvezető illetményének változását tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg az
illetmény összegét 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el:
Dr. Magyar Hajnalka illetménye 2019. január 1. napjától: (Ft.)
Tárgyhavi alapilletmény
340 312 Ft
Magasabb vezetői pótlék
200%
40 000 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény
138 900 Ft
Összesen egyhavi illetmény (kerekítve)
519 200 Ft
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve
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 bizottság elnöknek.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Toldi Balázs polgármester 2019.
évre megállapított szabadsága 31 nap. A szabadságolási ütemterve az előterjesztésben szereplő táblázatban olvasható.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja az ütemterv elfogadását.
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Toldi Balázs polgármester személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból
történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
73/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármester kizárja a Polgármester szabadságának ütemterve
tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester 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 – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
74/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármester 2019. évre (2019. október 13. napjáig időarányos) vonatkozó szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap
Tervezett szabadság napok (tól-ig)
Napok
Január
2019. január 15-18
4
Február
2019. február 21-22
2
Március
2019. március 6-8
3
Április
2019. április 1-4
4
Május
2019. május 8-10; 22-24
6
Június
2019. június 24-28
5
Július
2019. július 10-12
3
Augusztus
2019. augusztus 6-9
4
Szeptember Október
Összesen
31
Határidő: azonnal
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20. Napirendi pont
5500 Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1. B lph. 3. em. 10. szám alatti szolgálati
bérlakás kiutalása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, Szmolár Eszter 2019 márciusától ismét a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjeként fog dolgozni, azonban lakhatását önerőből nem tudja megoldani, ezért Toldi Balázs polgármester tekintettel a rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülményekre 2019.
február 1. napjától Szmolár Eszter részére kiutalta az Október 6. ltp. 1. B lph. 3. em. 10.
szám alatti szolgálati bérlakást mindaddig, míg nevezett köztisztviselői jogviszonya a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál fennáll.
Az Ügyrendi Bizottság támogatta a bérlakás kiutalását.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
75/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 31. napján megkötött bérleti szerződés jóváhagyásával Szmolár
Eszter Gyomaendrőd, Csokonai Vitéz M. utca 15. szám alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1. B lph. 3.em. 10. szám alatti
szolgálati bérlakást 2019. február 1. napjától a bérlő Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalnál fennálló köztisztviselői jogviszonyának fennállásáig kiutalja.
Határidő: azonnal
21.Napirendi pont
Bölcsődei fejlesztési program pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A képviselő-testület 2018. október 31-i ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázati kiírá276. oldal

sára, bölcsődei férőhelyek bővítésére. A projekt tárgya a Kőrösi Csoma Sándor utca 1.
szám alatti építési telken új bölcsődei épület építése 28 db új bölcsődei férőhely kialakításával.
Az összeállított költségvetés szerint a támogatás 197.464.720 Ft, melyhez 10.392.880
Ft önerő szükséges. Mivel ezek az összegek kevesebbek, mint a képviselő-testület
által előzőekben meghozott döntésnél, ezért a korábbi döntést módosítani szükséges, illetve a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezését tartalmazó
képviselő-testületi határozat benyújtása is.
A tervek szerint a pályázatból megvalósuló bölcsödét a Gyomaendrőd Csárdaszállás
Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvoda fogja működtetni. A Társulás határozatában
döntött arról, hogy a beruházást a megvalósulását követően fenntartja és üzemelteti
a 10 éves fenntartási kötelezettség leteltéig, valamint arról is, hogy a megvalósítási
idő alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzatával együttműködik. Amennyiben ez valamilyen okból mégis meghiúsul, a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vállalnia kell a fenntartási kötelezettség teljesítését.
Ismertette a döntési javaslatokat, majd felkérte képviselőket, hogy elsőként az önerő
biztosításáról szóló döntést hozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
76/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázati kiírására, a Gyomaendrőd
belterületi 836 hrsz számú, természetben 5500 Gyomaendrőd Kőrösi
Csoma Sándor utca 1. szám alatti építési telken megvalósuló 28 db új
bölcsődei férőhellyel kialakításra kerülő új bölcsőde építése érdekében. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázat megvalósításához szükséges 10 392 880 Ft önerőt Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 8-as számú mellékletének felhalmozási céltartalékok sorok között szereplő 90. Bölcsőde fejlesztés
önerő sora terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a megvalósítási és finanszírozási terv jóváhagyásáról szóló
2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
77/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítását és finanszírozását tartalmazó időbeni ütemezést a
"Bölcsödefejlesztési program megvalósítási és finanszírozás terve"
dokumentum szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Bölcsőde fenntartási időszakban történő üzemeltetésének vállalásáról szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
78/2019. (II. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy amennyiben Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 17/2019. (II.26.) határozatában vállalt "Bölcsödei fejlesztési program” keretében megvalósuló
bölcsőde pályázatban vállalt fenntartási feladatait a kötelező fenntartási időszak alatt bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy a képviselő-testület a fenntartási kötelezettségnek megfelelően az épületet a
pályázatban vállalt célnak megfelelően üzemelteti.
Határidő: azonnal
22.Napirendi pont
Bejelentések
Gózan Sándor képviselő lakossági jelzést tolmácsolt, miszerint a Holler és Csokonai
Vitéz Mihály utcát összekötő kishíd korlátjának végét leszakították 1.5 méter hosszan.
Kérte, hogy a javításról gondoskodjanak.
Kérdése volt még, hogy a Hantoskerti holtágon a nádvágás kinek a feladata.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy az interneten
megjelent a Városi Egészségügyi Intézmény új honlapja. Elérhetősége: www. gyszri.hu
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Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a nádvágás az önkormányzat feladata. Sajnos kapacitás hiányában csak a kiemelt helyeken tudják elvégezni, de az időjárási viszonyok miatt erre már nincs lehetőség. Amennyiben a nyaraló tulajdonosoknak
van rá kapacitásuk, akkor azt nyugodtan tegyék meg.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Hősök út 63. sz. alatti ingatlan
értékesítését milyen fórumokon fogják meghirdetni. Minél szélesebb körben kellene.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a város honlapján.
Betkó József bizottsági elnök kérte, hogy a Békés Megyei Hírlapban is jelentessék
meg.
Vaszkó Katalin helyi lakos megkérdezte, hogy a Vásártéri lakótelepen lévő térfigyelő
kamera működik-e, és ki szokta a felvételt visszanézni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen működik, de a felvételt csak
konkrét esetek kapcsán szokták visszanézni az arra jogosult szervezetek.
Vaszkó Katalin helyi lakos ismételten kérte, hogy a lakótelepen lévő kosárlabda pályán a palánkot szíveskedjenek megjavítani.
Megkérdezte, hogy a Kovács Gáborék háza előtt lévő 8 db fa kivágását ki engedélyezte.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, amennyiben közterületen voltak a fák, akkor
a Városüzemeltetési osztály adott ki engedélyt, de ha magánterületen, akkor a tulajdonos dönthetett a kivágásról. Ennek utána fognak nézni.
Vaszkó Katalin helyi lakos ismételten a volt kenyérgyári iroda körüli elhanyagolt állapotra hívta fel a figyelmet. Mikor történik ott valami?
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, az ingatlan magántulajdonban van,
sajnos az önkormányzat e tekintetben nem sokat tud tenni.
Vaszkó Katalin helyi lakos végezetül megjegyezte, hogy tudomása van arról, hogy öt
alkalommal kellett volna a hókotrónak kijönni a lakótelepre, de csak három alkalommal volt kint.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, az információ nem hiteles, ezek csak feltételezések. Egyébként az ellenőrzést el szokták végezni, és eddig nem volt semmi hiányosság.
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Egyéb bejelentés, kérdés nem volt megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Papp István
hitelesítő

280. oldal

